
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 22.02.2021 № 50 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, 
організацію роботи закладів дошкільної освіти в літній період 2021 року» 
 

 

 

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування                    

в Україні» виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

від 22.02.2021 № 50 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, 

організацію роботи закладів дошкільної освіти в літній період 2021 року» 

шляхом викладення додатку «Мережа пришкільних таборів денного 

перебування» у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васюка А.Г. 

 

 

Міський голова          В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

 

____________№_____ 

 

МЕРЕЖА 

пришкільних таборів денного перебування  

 

Район 

Заклади загальної середньої 

освіти, на базі яких планується 

функціонування пришкільних 

таборів денного перебування 

Термін 

 

Кількість 

дітей 

Вознесенівський 

ЗЗОШ № 58 

Запорізька гімназія № 71  

ЗЗШ № 78  

 

червень 200  

Дніпровський 

Запорізький ліцей № 62 

Запорізький колегіум «Елінт»  

Запорізька гімназія № 104  

 

червень 290 

Заводський 
Запорізька гімназія № 33 

ЗНВК «Барвінок» 
червень 120  

Комунарський 

ЗЗОШ №№ 38, 80, 88, 97 

Запорізька гімназія № 17  

ЗНВК № 70  

ЗНВОК № 110 

червень 360  

Олександрівський 
ЗЗОШ № 5 

ЗЗОШ № 15 
червень 160 

Хортицький 
ЗЗОШ №№ 32, 51 

Запорізька гімназія № 45  
червень 283  

Шевченківський 

ЗЗШ №№ 4, 65 

ЗЗОШ №№ 52, 95, 101  

ЗНВК №№ 60, 64, 111 

ЗСШФК № 18 

  

червень 540  

ВСЬОГО по місту: 29  1953 

 

 
Директор департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради      С.Ю. Романчук  
 

 
Керуючий справами 
виконкому ради           Р.А. Омельянович 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 22.02.2021 № 50 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, 

організацію роботи закладів дошкільної освіти в літній період 2021 року»  

 

 

Прийняття рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

22.02.2021 № 50 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, 

організацію роботи закладів дошкільної освіти в літній період 2021 року» 

обумовлено необхідністю забезпечення відпочинку дітей у пришкільних 

таборах денного перебування Хортицького району м. Запоріжжя в літній період 

2021 року.  

У зв’язку з аварійною ситуацією, яка склалася на харчоблоці Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Запорізької міської ради 

Запорізької області в результаті протікань покрівлі під час зливи 31.05.2021, 

стало неможливим відкриття запланованого пришкільного табору з денним 

перебуванням дітей на базі цього закладу. 

Кількість дітей на початок підготовки до роботи пришкільного табору                   

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Запорізької міської 

ради Запорізької області складала 46 осіб. З метою забезпечення організації 

відпочинку цих дітей здійснено їх розподіл до інших пришкільних таборів 

денного перебування на території району: до пришкільних таборів денного 

перебування на базі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 51 

Запорізької міської ради Запорізької області (22 дитини) та Запорізької гімназії 

№ 45 Запорізької міської ради Запорізької області (24 дитини). 

Таким чином, виникла потреба у виключенні з переліку закладів загальної 

середньої освіти Хортицького району, на базі яких заплановано 

функціонування пришкільних таборів денного перебування, Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Запорізької міської ради 

Запорізької області. Загальна кількість пришкільних таборів денного 

перебування складає у м. Запоріжжі 29. 

 

 
Директор департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради      С.Ю. Романчук 
 


