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Про підсумки проведення 
оздоровлення та відпочинку дітей 
влітку 2014 року

Під час організації оздоровлення та відпочинку керівники та 
працівники загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких 
функціонували дитячі заклади відпочинку, керувалися законами України: 
“Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про безпечність та якість 
харчових продуктів”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення 
санітарно-епідемічного благополуччя населення”, “Про пожежну безпеку” та 
ін. Вони організовували роботу в дитячих закладах відпочинку відповідно до 
постанови головного державного санітарного лікаря Тернопільської області 
від 24 квітня 2014 року № 2 “Про забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя дітей під час оздоровлення та відпочинку у 2014 році” та 
Постанови Головного державного санітарного лікаря на залізничному 
транспорті від 16 травня 2014 року № 1/9-254 “Про санітарне та епідемічне 
забезпечення оздоровлення, відпочинку дітей та перевезень залізничним 
транспортом організованих дитячих колективів у 20М році”.

На виконання ст. 14 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок 
дітей” протягом літнього оздоровчого періоду 2014 року органами 
управління освітою, директорами загальноосвітніх навчальних закладів 
організовано роботу 165 таборів з денним перебуванням і 6 дитячих закладів 
праці та відпочинку. За категоріями у них відпочинком охоплено: 
122 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 
16 дітей-напівсиріт, 19 дітей з неповних сімей, 138 дітей-інвалідів, 2455 дітей 
з багатодітних та малозабезпечених сімей, 22 дітей, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 1647 дітей, які перебувають на диспансерному 
обліку, 2132 талановитих та обдарованих дітей, 270 дітей АПК та соціальної 
сфери села (загалом 6873 дітей різних категорій).

З місцевих бюджетів на організацію відпочинку в таборах з денним 
перебуванням, дитячих закладах праці та відпочинку освоєно: 
у Борщівському районі -  149 тис. 884 грн 66 коп, 
Зборівському районі -  104 тис. 300 грн, Підволочиському районі -  70,0 тис.



грн., Монастириському районі -  53 тис. 550 грн, 
Кременецькому -  63 тис. грн., Теребовлянському -  81 тис. грн (усього 
521 тис. 734,66 грн).

На високому рівні організовано відпочинок у таборах з денним 
перебуванням, що функціонували при Бабинецькій, Лосяцькій, 
Вільховецькій, Іване-Пустенській, Циганській загальноосвітніх школах 
І-ІІІ ступенів Борщівського району, Качанівській, Оріховецькій, 
Скориківській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів Підволочиського 
району, Монастириській, Ковалівській, Доброводівській загальноосвітніх 
школах І-ІІІ ступенів Монастириського району, загальноосвітніх школах 
І-ІІ ступенів с. Ярчівці, І-ІІІ ступенів № 2 м. Зборова Зборівського району, 
Теребовлянських загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №1, № 2 та 
Острівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Теребовлянського району, 
а також у дитячих закладах відпочинку, які функціонували при Бережанській 
обласній комунальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням трудового навчання, Гримайлівській санаторній 
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів, Теребовлянському 
навчально-реабілітаційному центрі, Кременецькій загальноосвітній школі- 
інтернаті І-ІІІ ступенів, колегіумі-інтернаті “Знамення” з поглибленим 
вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування (с. Зарваниця 
Теребовлянського району).

З обласного бюджету на проведення оздоровчої кампанії освоєно 
764,6 тис. грн, з місцевих бюджетів -  1 млн.820 тис. грн, позабюджетних 
коштів -  1 млн. 234,6 тис. грн.

Протягом літнього періоду 2014 року, за даними органів управління 
освітою, керівників інтернатних закладів, оздоровленням та відпочинком 
охоплено 23 тис. 494 особи, що становить 21,28 відс. від загальної 
чисельності дітей за даними держстатзвітності.

Крім цього, за кордоном оздоровлено 21 вихованця з Бережанської 
обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням предметів трудового навчання (12 дітей), обласного 
закладу освіти “Заліщицький обласний багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр” (3 дітей) та Тернопільського обласного комунального 
дитячого будинку для дітей шкільного віку (6 дітей).

Для талановитих, обдарованих дітей, лідерів учнівського 
самоврядування у Тернопільському обласному комунальному 
територіальному відділенні Малої Академії Наук функціонували з 05.07. до 
19.07.2014 року літні школи, у яких відпочинком охоплено 66 дітей 
зазначених категорій.

У стаціонарному заміському оздоровчий таборі “Ромашка”, що 
підпорядкований відділу з питань освіти Заліщицької райдержадміністрації, 
протягом літа 2014 року оздоровлено 400 дітей: 37 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 2 дітей-інвалідів, 93 дітей з 
багатодітних та малозабезпечених сімей, 18 дітей, які перебувають на 
диспансерному обліку, 5 дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської



катастрофи, 59 талановитих та обдарованих дітей, З дітей працівників 
соціальної сфери села, 3 дітей працівників УМВС, які беруть участь у
бойових діях в АТО.

З огляду на вищезазначене, на виконання рішення колегії департаменту
освіти і науки облдержадміністрації від ЗО жовтня 2014 року (протокол № 5)
та з метою подальшого удосконалення роботи з організації літнього
оздоровлення та відпочинку, охоплення більшої кількості дітей оздоровчими
послугами, якості надання таких послуг

1. Органам управління освітою, керівникам інтернатних закладів:
1.1. Організувати у червні-серпні 2015 року діяльність таборів з денним 

перебуванням, дитячих закладів праці та відпочинку.
1.2. У бюджетних запитах запланувати кошти на проведення оздоровчої 

кампанії у 2015 році, в тому числі на організацію діяльності дитячих закладів 
відпочинку.

1.3. Створити протягом оздоровчої кампанії 2015 року в дитячих закладах 
відпочинку належні умови для виховання дітей, розвитку їх інтересів та 
здібностей, здобуття елементарних трудових навичок, формування здорового 
способу життя.

1.4. Під час проведення літнього оздоровлення 2015 року активізувати 
співпрацю з молодіжними громадськими організаціями.

2. Начальникам (завідувачам) відділів освіти райдержадміністрацій, 
управління освіти і науки Тернопільської, управління освіти Чортківської 
міських рад, керівникам інтернатних та позашкільних навчальних закладів
області:

2.1. Забезпечити у 2015 році високий рівень безпеки та якість 
обслуговування дітей під час перевезення їх до .місць відпочинку та у
зворотному напрямку і під час екскурсій.

2.2. Організувати безпечне перебування дітей протягом літнього періоду 
2015 року в дитячих оздоровчих закладах, посилити відповідальність їх 
керівників, вихователів та інших працівників за життя і здоров я дітей, 
приділити особливу увагу профілактиці дитячого травматизму та
запобіганню нещасним випадкам.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління — начальника відділу Моравську Н.С.

НАКАЗУЮ:

Директор департаменту

Моравська Н.С. 
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