
                                                           
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

        РІШЕННЯ 

                                                                                                              

 

 “____”________ 2018                                м. Шепетівка                                        № __________ 

 

 

 Про затвердження складу координаційної ради  

 та заходів з організації літнього відпочинку та  

 оздоровлення  дітей міста   

 

 На виконання Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» (зі змінами), рішення 

XXІX сесії Шепетівської міської ради від 28.11.2017 №3  «Про   затвердження програми 

відпочинку та оздоровлення дітей міста на 2018-2022 роки», з метою організації повноцінного 

літнього оздоровлення і змістовного відпочинку дітей міста, керуючись статтями 32, 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

       1. Затвердити склад координаційної ради з питань організації літнього оздоровлення і 

відпочинку дітей міста відповідно до додатку 1 та заходи щодо організації літнього 

оздоровлення, відпочинку дітей і підлітків влітку відповідно до додатку 2. 

       2. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради забезпечити виконання затверджених заходів. 

       3. Фінансовому управлінню забезпечити своєчасне фінансування оздоровчої кампанії 

відповідно до виділених коштів. 

       4. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради щорічно надавати до 1 вересня поточного року  підсумкову 

інформацію про виконання заходів координатору з проведення відпочинку та оздоровлення 

дітей, управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту. 

        5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Стасюк Н.В., 

в.о. начальника управління у справах сім′ї, молоді та спорту Шуляка О.Д., начальника 

управління освіти Тихончук Л.І. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                        М.І.Полодюк 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Виконавці: головний спеціаліст управління освіти                                       Л.Басистюк 

 

        начальник  відділу у справах сім'ї та молоді                               А.Гайдай                       

                            

 

 

                     

 

 

ЗАВІЗОВАНО: 

 

      

      Заступник міського голови                                                                                Н.Стасюк 

 

      Начальник управління освіти                                                                            Л.Тихончук 

       

      Начальник відділу з питань фізичної 

      культури та спорту                                 О.Шуляк 

 

      Начальник юридичного відділу                                                                         Г.Бабась 

 

      Керуючий справами міськвиконкому                                                               В.Рачук 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



 

 

                                                                                                                        Додаток 1 

                                                                                                     до рішення виконкому міської ради 

                                                                                                                                 2018     №  

                              С К Л А Д  

          координаційної ради з питань організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей  

 

                    1. Стасюк Наталія                   - заступник міського голови,  

                        Василівна                                голова ради 

2. Гайдай                       - начальник відділу у справах сім'ї та молоді, 

Алла Олексіївна                заступник голови ради 

                    3. Тихончук                       - начальник управління освіти,  

                        Людмила Іванівна                заступник голови ради 

                               Члени координаційної ради: 

                    4. Басистюк                        - головний спеціаліст управління освіти  

                        Людмила Дмитрівна 

                     5. Білас Сергій                       -  начальник управління праці і соціального 

                           Григорович                           захисту населення 

          6. Вінницька                        - директор міського центру соціальних служб для  

                         Тетяна Олександрівна          сім'ї, дітей та молоді                     

           7. Гнатюк                         - заступник головного лікаря з охорони материнства  

           Лілія Борисівна                     та дитинства Шепетівського ЦПМСД (за згодою)                                                                                                                                             

           8. Гринь                                  - начальник управління економічного розвитку 

            Олександр Михайлович 

                       9. Дмитрук Леонід                   - завідувач сектору з питань надзвичайних  

                         Миколайович                       ситуацій та ЦЗН міськвиконкому 

                      10. Дрищ                          - начальник фінансового управління 

                        Василь Олексійович 

                      11.Джус Світлана              -завідувач відділом культури  

                           Миколаївна 

                       12.Купрацевич                        - начальник служби у справах дітей міськвиконкому 

                        Катерина Василівна 

                       13.Савіцький Віталій           - начальник  управління  Держпродспоживслужби                   

                 Миколайович                     у Шепетівському районі (за   згодою)                                

                        14.Федоровський             -начальник Шепетівського РС ГУ ДСНС                                                                                                                                                                                                                                           

                            Віктор Петрович               в Хмельницькій області (за згодою) 

                                        

                      

 

ЗАВІЗОВАНО: 

 

Начальник  управління освіти                                                                         Л.І.Тихончук 

 

Начальник відділу з питань фізичної 

            культури та спорту                                                                                      О.Д.Шуляк 

 

 

           Керуючий справами міськвиконкому                                                              В.І.Рачук 
                                                                                                             

                                                                                                                          

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Додаток 2 

                                                                                                     до рішення виконкому міської ради 

                                                                                                                          2018    №  

                                                                                                                                                                                                                                                 

                              З А Х О Д И  

щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста 

 

 1.Провести розширене засідання координаційної ради з питань організації літнього 

оздоровлення і відпочинку дітей, залучивши зацікавлені служби та організації. 

Щорічно, травень                                                Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

 2.Організувати нараду з питань підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей 

міста начальників пришкільних таборів. 

Щорічно, травень                                                                                              Управління освіти 

 3.Створити міську мережу дитячих закладів відпочинку. 

Щорічно, травень                                                                                              Управління освіти  

4.Підготувати і своєчасно відкрити табори відпочинку різного типу, створити належні 

безпечні умови для відпочинку дітей. 

Щорічно, травень-червень                                                                                 Управління освіти, 

                                                                                                                  Керівники закладів освіти 

5.Забезпечити в межах виділених коштів оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги і підтримки, зокрема, дітей-сиріт; дітей, позбавлених 

батьківського піклування; дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей; дітей-інвалідів; 

дітей працівників, які загинули під час виконання службових обов'язків; талановитих і 

обдарованих дітей; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

статусу»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, 

бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в АТО; дітей, один із батьків яких загинув під час 

масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи, в таборах відпочинку міста, оздоровчих таборах області, 

України. 

Щорічно, червень-серпень                            Управління освіти, управління у справах сім'ї, 

                                                                          молоді та спорту, служба у справах дітей, 

                                                                          управління праці та соціального захисту населення                                                               

6.Спільно з зацікавленими організаціями забезпечити  оздоровлення   дітей, потерпілих від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, в оздоровчих таборах і санаторіях області, України. 

Щорічно, червень-серпень                           Управління праці та соціального захисту населення 

7.Здійснити підбір та направлення до Державного підприємства України «Молода гвардія», в 

інші дитячі оздоровчі заклади України, регіону, за кошти державного, обласного бюджетів, зі 

спонсорських надходжень, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Щорічно, червень-серпень                                   Управління у справах сім'ї, молоді та спорту  

8. Організувати та  провести святкові заходи з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей для 

дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах з врученням солодких та інших подарунків.  

Щорічно, червень                                                                                    Служба у справах дітей                                                                                                            

9.Провести цільові рейди на виявлення бездоглядних, безпритульних дітей для влаштування 

їх у соціальні заклади неповнолітніх з метою їх соціальної реабілітації та організації 

оздоровлення. 

Щорічно, червень-серпень                                      Служба у справах дітей, управління освіти 

10.Забезпечити прийом і консультування громадян з питань оздоровлення дітей, надавати їм 

рекомендації щодо можливостей оздоровлення з різних джерел фінансування. 

Щорічно, травень-серпень                                      Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

 



 11.Організувати в дитячих закладах відпочинку міста роботу виїзного консультативного 

пункту центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для надання дітям 

психолого-педагогічної і соціальної допомоги, проведення профілактичних просвітницьких 

заходів. 

Щорічно, червень-серпень                                                                     Міський центр СССДМ                                                                            

12.Активізувати культурно-масову, фізкультурно-спортивну роботу серед дітей і підлітків 

міста. 

Щорічно, червень-серпень                                   Відділ культури, управління у справах сім'ї,  

                                                                                   молоді та спорту, управління освіти 

13.Провести безкоштовне медичне обстеження: працівників, які направляються на роботу в 

дитячі табори; дітей, які відпочиватимуть в оздоровчих закладах та закладах відпочинку. 

Щорічно, травень-серпень                                     Поліклініка  центральної районної лікарні, 

                                                                                  Шепетівський Центр ПМСД 

14. Організувати роботу щодо облаштування і приведення у відповідність до вимог місця 

масового відпочинку дітей на дитячих ігрових, спортивних майданчиках біля житлових 

будинків. 

Щорічно, до 1 червня                                      Управління житлово-комунального господарства                                                                                                                                                                                                     

                                                                           та з питань регулювання земельних відносин 

15.Посилити персональну відповідальність керівників, вихователів, інших працівників 

закладів відпочинку за збереження життя і здоров'я дітей, безпеку життєдіяльності. Звернути 

особливу увагу профілактиці дитячого травматизму, дотриманню санітарних, протипожежних 

правил, порядку проведення екскурсій, походів, купання дітей у водоймах. 

Щорічно, травень-серпень                                                                              Управління освіти, 

                                                                                                            керівники  закладів освіти 

16.Сприяти у підборі дітей для отримання оздоровчих послуг на базі відділення відновного 

лікування  Шепетівської ЦРЛ, Шепетівського Центру ПМСД 

Щорічно, червень-серпень                                             Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

17.Підготувати волонтерів для організації дозвілля дітей, які отримують оздоровчі послуги у 

Шепетівській  ЦРЛ, Шепетівському Центрі ПМСД 

Щорічно, червень-серпень                                                                       Міський центр СССДМ 

18.Здійснити перевірки торгівельних закладів, розташованих поблизу пришкільних таборів 

відпочинку щодо виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які реалізують 

неповнолітнім алкогольні, слабоалкогольні або тютюнові вироби. 

Щорічно, травень-червень                              Шепетівський ВП ГУНП в Хмельницькій області 

19.Висвітлювати підготовку і проведення оздоровлення та відпочинку дітей під час літніх 

канікул у засобах масової інформації. 

Щорічно, травень-серпень                     Управління освіти, управління у справах сім'ї, молоді 

                                                                    та спорту, інші зацікавлені організації та служби 

 

 

ЗАВІЗОВАНО: 

 

           Начальник  управління освіти                                                                         Л.І.Тихончук 

 

           Начальник відділу з питань фізичної 

           культури та спорту                                     О.Д.Шуляк 

 

 

 

           Керуючий справами міськвиконкому                                                               В.І.Рачук 

 

 

 

            

 



 

 

 

 

 
 

 


