
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

27.05.2021                                     с.Миколаївка                                         № 65-ОД

Про організацію відпочинку,
оздоровлення, зайнятості
дітей та учнівської молоді
влітку 2021 року

На  виконання  рішення  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської
ради  від  28.04.2021  №  84  «Про  організацію  оздоровлення,  відпочинку  та
зайнятості дітей та учнівської молоді літку 2021 року», з метою забезпечення
організованого відпочинку, оздоровлення, зайнятості дітей та учнівської молоді
Миколаївської сільської ради

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Заходи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  з  організації  відпочинку,

оздоровлення,  зайнятості  дітей  та  учнівської  молоді  Миколаївської
сільської ради влітку 2021 року (додаток 1).

1.2. Графік  комісійного  обстеження  закладів  освіти,  на  базах  яких  будуть
функціонувати  табори відпочинку,  з  метою перевірки  їх  готовності  до
роботи влітку 2021 року (додаток 2).

1.3. Склад  комісії  для  обстеження  закладів  освіти,  на  базах  яких  будуть
функціонувати табори відпочинку влітку 2021 року (додаток 3).

2. Директорам закладів освіти:
2.1. Забезпечити виконання заходів з організації відпочинку, оздоровлення та

зайнятості  дітей  та  учнівської  молоді  Миколаївської  сільської  ради
влітку 2021 року.

2.2. Дотримуватися  у  таборах  відпочинку  належного  догляду  за  дітьми,
режиму  харчування,  прогулянок,  а  також  проведення  виховної,
фізкультурно-спортивної та культурно-екскурсійної роботи.

2.3. Забезпечити  якісний  підбір  кадрів  для  роботи  у  таборах  з  денним
перебуванням.

2.4. Створити у таборах з денним перебуванням належні умови для охорони
життя  і  здоров’я  дітей,  безпечного  та  якісного  харчування,  ретельного
дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних  правил,  правил
порядку  проведення  екскурсій,  походів,  купання  у  водоймах,  правил
перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту.



2.5. Забезпечити  дотримання протиепідемічних заходів  у  таборах з  денним
перебуванням,  передбачених  постановою Головного  санітарного  лікаря
України  №  43  від  30.07.2020  «Про  затвердження  Тимчасових
рекомендацій  щодо  організації  протиепідемічних  заходів  у  дитячих
закладах  оздоровлення  та  відпочинку  на  період  карантину  у  зв’язку  з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та щоденний контроль
за їх виконанням.

2.6. Організувати  ведення  ділової  документації  у  таборах  з  денним
перебуванням,  враховуючи  наказ  Міністерства  України  у  правах  сім’ї,
молоді  та  спорту№  40  від  19.01.2010  «Про  затвердження  Примірного
переліку документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

2.7. Сприяти  зайнятості  у  літній  період  дітей  шкільного  віку  із  сімей,  які
стоять  на  обліку  в  службі  у  справах  дітей  як  такі,  що  перебувають  у
складних життєвих обставинах, дітей інших пільгових категорій.

2.8. Інформувати відділ освіти, молоді та спорту про початок роботи таборів
відпочинку,  про  хід  та  підсумки відпочинку  та  оздоровлення  дітей  до
05.07.2021 року відповідно до заданих форм (додаток 4).  До цифрового
звіту  додати описовий  звіт про  виховні  та  спортивно-масові  заходи,
екскурсії, походи, організовані влітку 2021 року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



                   Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
27.05.2021 № 65-ОД

Заходи 
відділу освіти, молоді та спорту з організації 
відпочинку, оздоровлення, зайнятості дітей

та учнівської молоді Миколаївської сільської 
територіальної громади влітку 2021 року

1.  Ужити  заходів  з  метою підготовки  закладів  освіти  для  переведення  на
літній оздоровчий режим роботи та роботи таборів з денним перебуванням.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради,
керівники закладів освіти,
Травень 2021 року

2. Провести  наради  для  керівників  закладів  освіти,  начальників  таборів
відпочинку  з  денним  перебуванням  з  питань  організації  роботи  закладів
відпочинку, зайнятості дітей влітку 2021 року.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради
Травень 2021 року

2.  Здійснити  комісійне  обстеження  закладів  освіти,  на  базах  яких  будуть
працювати  табори відпочинку  з  питань безпеки  перебування  у  них  дітей  та
готовності до роботи в літній оздоровчий період 2021 року згідно з вимогами
чинного законодавства. Не допускати відкриття таборів без дозволу Сумського
управління Головного управління Держпродспоживслужби України в Сумській
області та відповідного акту прийомки табору.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради
Травень 2021 року

3. Організувати  на  базі  закладів  загальної  середньої  освіти  роботу  таборів
відпочинку  з  денним  перебуванням.  Розпочати  роботу  таборів  на  базі
Миколаївського НВК та Яструбинського НВК з 09 червня 2021 року, на базі
Кровненського ЗЗСО, Северинівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Лікарського НВК – з
14 червня 2021 року.

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-липень 2021 року



4. Організувати  роботу  мовних  таборів  відпочинку  на  базі  Миколаївського
НВК та Кровненського ЗЗСО з метою поглиблення  знань з іноземної мови.
Залучити  до  роботи  мовних  таборів  учителів  іноземної  мови,  а  також  за
можливості  волонтерів,  студентів  факультетів  іноземних  мов  вищих
педагогічних закладів освіти.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-липень 2021 року

4. Перевести з 01 червня 2021 року на літній оздоровчий режим роботи заклади
дошкільної освіти та дошкільні групи у складі навчально-виховних комплексів
Миколаївської  сільської  ради.  Збільшити  вартість  харчування  дітей  у
дошкільних групах та закладах дошкільної освіти під час оздоровчого періоду
на 10%.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-серпень 2021 року

5. Встановити розмір вартості харчування дітей у таборах відпочинку з денним
перебуванням в оздоровчий період - 35 грн в день на одну дитину, у закладах
дошкільної освіти – 46 грн в день на одну дитину.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-серпень 2021 року

6. Організувати  харчування  у  таборах  відпочинку  з  денним  перебуванням
безкоштовно (за кошти бюджету громади) дітей пільгових категорій,  а саме:
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, батьки яких є
учасниками  антитерористичної  операції  або  мобілізовані  в  зону
антитерористичної операції, дітей загиблих батьків під час воєнних дій в зоні
антитерористичної  операції  на  сході  України;  дітей  з  особливими  освітніми
потребами, які навчаються в інклюзивних класах; дітей, із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим  сім’ям»;  дітей  з  числа  внутрішньо  переміщених  осіб  або
таких,  що  мають  статус  дітей,  які  постраждали  внаслідок  воєнних  дій  і
збройних конфліктів.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-липень 2021 року

7. Організувати  харчування  у  таборах  відпочинку  з  денним  перебуванням
дітей, які не відносяться до вказаних вище пільгових категорій у розрахунку:



21 грн у день на 1 дитину – кошти бюджету громади, 14 грн у день на 1 дитину
– батьківська доплата.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-липень 2021 року

8. Організувати  харчування  у  таборах  відпочинку  з  денним  перебуванням
дітей із багатодітних сімей, де виховується 3 і більше дітей у розрахунку: 28
грн в день на 1 дитину – кошти бюджету громади, 7 грн в день на 1 дитину –
батьківська доплата.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-липень 2021 року

9. Організувати харчування у закладах дошкільної освіти, дошкільних групах
навчально-виховних комплексів  у  літній  оздоровчий  період  безкоштовно  (за
кошти бюджету громади) дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування;  дітей,  батьки  яких  є  учасниками
антитерористичної операції або мобілізовані в зону антитерористичної операції,
дітей загиблих батьків під час воєнних дій в зоні антитерористичної операції на
сході  України;  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  які  навчаються  в
інклюзивних  класах;  дітей,  із  сімей,  які  отримують  допомогу  відповідно  до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
дітей з числа внутрішньо переміщених осіб або таких, що мають статус дітей,
які  постраждали  внаслідок  воєнних  дій  і  збройних  конфліктів;  дітей  з
інвалідністю.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-серпень 2021 року

10. Організувати харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дошкільних
групах  навчально-виховних  комплексів  у  літній  оздоровчий  період,  які  не
відносяться до вказаних вище пільгових категорій у розрахунку: 60% (27,6 грн
у день на  1  дитину)  –  кошти бюджету громади,  40% (18,4  грн  у  день на  1
дитину) – батьківська доплата.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-серпень 2021 року

11. Директорам  закладів  освіти  призначити  наказами  по  школі  педагогічні
кадри та обслуговуючий персонал для роботи в таборах відпочинку.

Директори закладів освіти
Травень-червень 2021 року



12. Забезпечити повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Здійснювати
щоденний контроль за прийняттям до закладу безпечних і якісних продуктів
харчування  і  продовольчої  сировини,  додержанням  умов  і  термінів  їх
зберігання, виконанням грошових і натуральних норм харчування.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-серпень 2021 року

13. Забезпечити  в  оздоровчий  період  дотримання  санітарно-гігієнічних  та
протиепідемічних норм і правил у таборах відпочинку з денним перебуванням
та закладах дошкільної освіти.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-серпень 2021 року

14. Організувати  у  таборах  відпочинку  з  денним  перебуванням  змістовне
дозвілля  дітей, роботу  гуртків,  клубів,  студій, об’єднань  за  інтересами.
Розробити  виховні  плани роботи  з  дітьми на  літні  канікули,  забезпечити  їх
виконання.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-липень 2021 року

13.  Забезпечити  охоплення  дітей  послугами  відпочинку  відповідно  до
прогнозованих показників (додаток 1 заходів).

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
керівники навчальних закладів,
Червень-липень 2021 року

14.  Забезпечити  повноцінний  відпочинок  у  таборах  відпочинку  з  денним
перебуванням у першу чергу дітей пільгових категорій (додаток 2 заходів).

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти
Червень 2021 року

15. Здійснювати контроль за зайнятістю протягом літа дітей, які перебувають
на  обліку  в  органах  внутрішніх  справ,  службі  у  справах  дітей  як  такі,  що
виховуються  у  сім’ях,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах.
Поєднувати їх відпочинок із суспільно-корисною працею. Розробити  графіки
здійснення контролю за організацією дозвілля таких учнів в літній період.

Відділ освіти, молоді та спорту



Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-серпень 2021 року

16.  Забезпечити  зайнятість  дітей  та  учнівської  молоді  у  виробничих,
ремонтних  бригадах,  бригадах  по  благоустрою,  трудових  загонах.
Сприяти індивідуальному працевлаштування підлітків (додаток 3).

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-серпень 2021 року

17. Організувати протягом літа  туристсько-краєзнавчу роботу (додаток
3). Розробити  графіки проведення  протягом  літніх  канікул  екскурсій,
походів.  При організації  та  проведенні  екскурсій  і  подорожей керуватися
Правилами  надання  послуг  пасажирського  автомобільного  транспорту
(розділ  ІІІ  «Перевезення  організованих  груп  дітей»),  затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (зі
змінами);  Порядком  обслуговування  громадян  залізничним  транспортом,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997
року № 252 (зі змінами) та наказом Міністерства освіти і науки України від
02.10.2014 року № 1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, які
регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи».

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,
Червень-серпень 2021 року

      
18. Під час відпочинково-оздоровчого періоду провести заходи патріотичного
спрямування,  у  тому  числі  до  двадцять  п’ятої  річниці  Конституції  України,
тридцятої  річниці  Незалежності  України,  а  також  заходи,  спрямовані  на
пропаганду  здорового  способу  життя,  формування  культури  здорового
харчування.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти, 
Червень-серпень 2021 року

      
19.  Ужити  заходи,  спрямовані  на  безпечне  перебування  дітей  у  таборах.
Приділити  особливу  увагу  профілактиці  дитячого  травматизму,  дотриманню
протиепідемічних,  санітарних,  протипожежних  правил,  порядку  проведення
походів,  екскурсій.  Забезпечити  проведення  інструктажів  (вступних,
первинних,  цільових)  з  питань  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності  для
працівників  та  дітей  таборів  відпочинку.  Видати  накази  про  персональну



відповідальність  педагогічних  працівників  за  збереження  життя  та  здоров’я
дітей під час відпочинку.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,

      Червень-серпень 2021 року

20.  Забезпечити  у  літній  оздоровчий  період  у  таборах  відпочинку  з  денним
перебуванням,  закладах  дошкільної  освіти  медичний  супровід  та
обслуговування дітей. 

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,

      Червень-серпень 2021 року

21. У таборах відпочинку з денним перебуванням, закладах дошкільної освіти,
у яких посада медичної сестри є вакантною, залучити медичних працівників
лікувально-профілактичних закладів  шляхом укладання угоди про співпрацю
для забезпечення належного медичного обслуговування.

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
директори закладів освіти,

      Червень-серпень 2021 року

22.  Керуючись  статтями  40,  48  Закону  України  «Про  основні  принципи  та
вимоги  до  безпечності  та  якості  харчових  продуктів»  провести  гігієнічне
навчання персоналу з питань безпечного поводження з харчовими продуктами
та  запобігання  інфекційних  захворювань  і  харчових  отруєнь  відповідно  до
розробленої  та  затвердженої  керівником  закладу  програми.  Проведення
навчання зафіксувати в окремому журналі та оформити протоколом.

Директори закладів освіти,
      Червень 2021 року

23. Здійснювати суворий контроль за станом здоров’я працівників, які залучені
до  роботи  закладів  освіти  у  літній  оздоровчий  період,  проходження  ними
медичних оглядів, гігієнічного навчання.

Директори закладів освіти,
      Червень-серпень 2021 року

24.  Забезпечити  висвітлення  хід  проведення  відпочинку,  зайнятості  та
оздоровлення дітей на сайті відділу освіти, молоді та спорту, сайтах, сторінках
соціальних мереж закладів освіти Миколаївської сільської ради.

Директори закладів освіти,
      Червень-серпень 2021 року

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Н.С. Макшеєва



                    Додаток 2
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту від
27.05.2021 № 65-ОД

Графік комісійного обстеження 
закладів освіти, на базах яких будуть функціонувати 
табори відпочинку, з метою перевірки їх  готовності 

до роботи влітку 2021 року

08.06.2021 року

Кровненський ЗЗСО                                                                                     9.00
Миколаївський НВК                                                                                     10.15
Яструбинський НВК                                                                                     11.30
Лікарський НВК                                                                                            13.00
Северинівська ЗОШ                                                                                      14.30

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



                   Додаток 3
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
27.05.2021 № 65-ОД

Склад
комісії для обстеження закладів освіти, 

на базах яких будуть функціонувати 
табори відпочинку, з метою перевірки їх  готовності 

до роботи влітку 2021 року

1. Макшеєва  Н.С.  –  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради;

2. Бражніченко  О.О.  –  заступник  начальника  управління  –  начальник
відділу державного нагляду за  дотриманням санітарного законодавства
Сумського  управління  Головного  управління  Держпродспоживслужби
України в Сумській області (за згодою); 

3. Вішнякова О.О.  – санітарний фельдшер відділу державного нагляду за
дотриманням  санітарного  законодавства  Сумського  управління
Головного  управління  Держпродспоживслужби  України  в  Сумській
області (за згодою);

4. Нікітенко О.В.  –  головний спеціаліст  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


