Про організацію відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2018 року

Керуючись Законами України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
«Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», постановою Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування
у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), на виконання наказу
Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України
від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування
дітей у навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.06.2005 № 661/10941, Комплексної обласної програми з
оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії
торгівлі людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької
обласної ради від 26.01.2017 №57, програми «Оздоровлення та відпочинок на
2016-2018 роки», затвердженої у новій редакції рішенням Запорізької міської
ради від 21.12.2016 №39 «Про затвердження програм по галузях «Освіта»,
«Оздоровлення та відпочинок», «Професійно-технічна освіта»» (зі змінами),
з метою організації змістовного відпочинку і оздоровлення дітей влітку
2018 року виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити мережу пришкільних таборів денного перебування
територіальних відділів освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради (далі – пришкільні табори денного перебування), спортивно-оздоровчих та
профільних
таборів
цілодобового
перебування
закладів
освіти
(далі – спортивно-оздоровчі та профільні табори цілодобового перебування)
(додається).
2. Встановити з 01.01.2018 показники вартості харчування дітей у
пришкільних таборах денного перебування - 35 грн. 33 коп., у спортивнооздоровчих та профільних таборах цілодобового перебування - 89 грн. 21 коп.
для організації і проведення у 2018 році процедур укладання договорів про
закупівлю послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Встановити після укладання договорів про закупівлю послуг за
результатами проведених у 2018 році процедур закупівлі показники вартості
харчування дітей у пришкільних таборах денного перебування, спортивнооздоровчих та профільних таборах цілодобового перебування в розмірі, які
встановлені в договорах про закупівлю послуг за результатами проведених у
2018 році процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства
України.
4. Встановити розмір батьківської плати за харчування дитини в
пришкільному таборі денного перебування за одну зміну 20% від вартості
харчування.
5. Звільнити від оплати за харчування дитини в пришкільних таборах
денного перебування, спортивно-оздоровчих та профільних таборах
цілодобового перебування батьків або інших законних представників дітей
наступних пільгових категорій:
- дітей-сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів,
а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в
антитерористичній операції;
- дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або
під час виконання службових обов’язків;
- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
- дітей з інвалідністю;
- дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що
перебувають у складних життєвих обставинах;
- дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- дітей з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімʼям».
6. Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:
6.1. Забезпечити комісійне відкриття пришкільних таборів денного
перебування, спортивно-оздоровчих та профільних таборів цілодобового
перебування за умови виконання вимог чинного санітарного законодавства
України.
6.2. Забезпечити створення умов для організації належного
функціонування пришкільних таборів денного перебування, спортивнооздоровчих та профільних таборів цілодобового перебування.
6.3. Забезпечити раціональне та безпечне харчування в пришкільних
таборах денного перебування, спортивно-оздоровчих та профільних таборах
цілодобового перебування, в тому числі виконання норм харчування відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
(зі змінами) та Порядку організації харчування дітей у навчальних та

оздоровчих закладах, який затверджено спільним наказом Міністерства
охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України
від 01.06.2005 № 242/329 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 15.06.2005 № 661/10941.
6.4. Забезпечити системний і дієвий контроль за організацією оздоровчої
та
виховної
роботи
з
дітьми,
стану
харчування
дітей,
дотриманням правил охорони життя та здоров'я дітей, проведенням заходів
щодо попередження отруєнь дітей, профілактики шлунково-кишкових
захворювань,
дотриманням
вимог
санітарно-гігієнічного
режиму
у пришкільних таборах денного перебування, спортивно-оздоровчих та
профільних таборах цілодобового перебування.
6.5. Надати кадрову та методичну допомогу керівництву пришкільних
таборів денного перебування, оздоровчо-спортивних і профільних таборів
цілодобового перебування.
6.6. Організувати навчання з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності працівників пришкільних таборів денного перебування,
оздоровчо-спортивних і профільних таборів цілодобового перебування.
6.7. Забезпечити оздоровлення школярів у позаміському дитячому закладі
відпочинку та оздоровлення згідно з додатком 1.
6.8. Забезпечити відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, згідно з додатком 2.
6.9. Забезпечити підвіз дітей до(із) позаміських закладів відпочинку та
оздоровлення згідно з додатком 3.
6.10. Забезпечити відпочинок дітей у пришкільних таборах денного
перебування, оздоровчо-спортивних і профільних таборах цілодобового
перебування згідно з додатком 4.
6.11. Забезпечити організацію змістовного дозвілля та відпочинку
школярів міста в період літніх канікул.
6.12. Забезпечити відповідно до потреб населення на період 01.06.201831.08.2018 функціонування закладів дошкільної освіти всіх типів, дошкільних
груп в них.
6.13. До 31.05.2018 вжити необхідних заходів та забезпечити готовність
закладів дошкільної освіти всіх типів до роботи в оздоровчий період.
6.14. До 21.05.2018 погодити мережу дошкільних груп та тривалість
перебування дітей у закладах освіти міста на оздоровчий період.
6.15. Забезпечити збільшення вартості харчування дітей у закладах
дошкільної освіти всіх типів на 10% у літній оздоровчий період (90 днів).
6.16. Забезпечити у закладах дошкільної освіти всіх типів організацію та
проведення оздоровчої і виховної роботи з дітьми, харчування дітей,
дотримання правил охорони життя та здоров'я дітей, проведення заходів щодо
попередження отруєнь дітей, профілактики шлунково-кишкових захворювань,
дотримання вимог санітарного законодавства, протипожежних правил.
6.17. Забезпечити переведення дітей з однієї вікової групи до іншої,
формування новостворених груп у закладах дошкільної освіти всіх типів
наприкінці оздоровчого періоду (серпень 2018 року).

7. Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради спільно з
фахівцями ВП «Запорізький МВ ДУ «Запорізький обласний лабораторний
центр МОЗ України» та Запорізького міського управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області провести перевірку
стану організації дитячого харчування у пришкільних таборах денного
перебування, спортивно-оздоровчих та профільних таборах цілодобового
перебування з необхідним обсягом лабораторних досліджень та відповідності
пришкільних таборів денного перебування, спортивно-оздоровчих і профільних
таборів цілодобового перебування вимогам чинного санітарного законодавства
України.
8. Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради:
8.1. Сприяти забезпеченню пришкільних таборів денного перебування,
спортивно-оздоровчих і профільних таборів цілодобового перебування, дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території м. Запоріжжя,
кваліфікованими медичними кадрами (лікарі-педіатри, лікарі-стоматологи та
медичні сестри) відповідно до заявок керівників таборів.
8.2. Проводити своєчасні медичні огляди дітей, які від’їжджають
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, з обов’язковою видачею
медичної довідки встановленого зразка (форма № 079-о).
9. Просити Дніпровський відділ поліції ГУНП в Запорізькій області
вжити заходів щодо запобігання правопорушень в місцях дислокації
пришкільних таборів денного перебування, спортивно-оздоровчих і профільних
таборів цілодобового перебування, а також закріпити за кожним дитячим
закладом відпочинку працівників секторів молодіжної превенції та місця
знаходження дитячих закладів відпочинку включити в маршрути патрулювання
патрульно-постової служби поліції.
10. Власникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
м. Запоріжжя, які планують відкриття дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку у поточному році, забезпечити проведення необхідних ремонтних
робіт, підготовчих заходів з метою своєчасного проходження державної
атестації закладом і отримання дозвільних документів щодо функціонування
дитячого закладу відпочинку та оздоровлення відповідно до вимог чинного
законодавства України.
11. ВП «Запорізький МВ ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр
МОЗ України», Запорізькому міському управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області, управлінню з питань
попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Запорізької міської ради з метою оцінки відповідності дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку вимогами чинного законодавства забезпечити
участь фахівців в роботі комісій у період підготовки, відкриття та
функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.
Міський голова

В.В.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
____________№_____
МЕРЕЖА
пришкільних таборів денного перебування територіальних відділів освіти
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, спортивно-оздоровчих та
профільних таборів цілодобового перебування закладів освіти
Район

Термін

Кількість
дітей

Вознесенівський

ЗНВК №41,
ЗЗШ №, 94,
спеціалізована школа № 72.

червень

200

Дніпровський

ЗЗШ № 104,
ліцей № 62,
колегіум «Елінт».

червень

290

червень

120

Комунарський

ЗЗШ № 33,
ЗНВК «Барвінок»
ЗЗШ №№17, 23,38, 88,97,
ЗНВК №110,
гімназія №6.

червень

390

Олександрівський

ЗЗШ № 5,
колегіум № 98.

червень

130

Хортицький

ЗЗШ № 24, 51,
спеціалізована школа № 40,
ЗНВК № 108.

червень

283

Шевченківський

ЗЗШ№№ 52, 65
ЗНВК №№19,60,64,68,111,
гімназія №93.

червень

540

Заводський

Заклади загальної середньої
освіти, на базі яких
планується функціонування
пришкільних таборів

ВСЬОГО по місту:

1953

Спортивно-оздоровчі та профільні табори цілодобового перебування
Запорізький
навчально-виховний
комплекс
«Запорізька Січ» військово-спортивного профілю червень
Запорізької міської ради Запорізької області
ВСЬОГО:
Керуючий справами
виконкому ради

40
1993

Р.А. Омельянович

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
____________№_______
Оздоровлення школярів
у позаміському дитячому закладі відпочинку та оздоровлення
Кількість дітей

Термін

Сума з бюджету,
тис. грн.

290 осіб

червень-серпень

1704,956

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
____________№_______
Відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
Кількість дітей

Термін

Сума з бюджету,
тис. грн.

1604 особи

червень-серпень

8083,005

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

Додаток 3
до рішення виконавчого
комітету міської ради
____________№_______
Підвіз дітей до(із) позаміських закладів відпочинку та оздоровлення
Кількість дітей

Термін

Сума з бюджету,
тис. грн.

2 894 дитини

червень-серпень

1525,093

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

Додаток 4
до рішення виконавчого
комітету міської ради
____________№_______
Відпочинок дітей у пришкільних таборах денного перебування територіальних
відділів освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, спортивнооздоровчих та профільних таборів цілодобового перебування закладів освіти
Табори
Пришкільні табори
денного перебування
Спортивно-оздоровчі та
профільні табори
цілодобового перебування

Керуючий справами
виконкому ради

Кількість дітей

Термін

Сума з бюджету,
тис. грн.

1953 осіб

червень

1241,701

40 осіб

червень

39,966

Р.А. Омельянович

