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ЗАХОДИ 

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

 МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2019-2023 РОКИ 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 

(роки) 

Відповідальні виконавці 
Джерела 

фінансування 

1 2 3 4 5 

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

1 Здійснювати своєчасну та в 

повному обсязі підготовку до 

проведення літніх оздоровчих 

кампаній 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст  обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за узгодженням) 

Кошти виконавців 

2 Розробляти і затверджувати 

відповідні заходи, передбачивши 

видатки на оздоровлення та 

відпочинок дітей, зокрема дітей 

пільгових категорій та дітей, які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст  обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за узгодженням) 

Кошти виконавців 

3 Створювати оптимальні комфортні 

умови для безпечного та 

ефективного перебування дітей у 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку усіх типів. Забезпечити 

виділення коштів, необхідних для 

забезпечення харчування дітей в 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку згідно з нормами,  

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст  обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за узгодженням) 

Кошти виконавців 
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1 2 3 4 5 

4 встановленими постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 

листопада 2004 р. № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у 

навчальних та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку»  

2019-2023   

5 Створювати умови архітектурної 

доступності для маломобільних 

груп населення у закладах 

оздоровлення та відпочинку 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням); 

департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

Кошти виконавців 

6 Здійснювати координацію та 

контроль за дотриманням вимог та 

норм проведення оздоровчої 

кампанії, діяльністю закладів 

оздоровлення та відпочинку, які 

знаходяться у сфері управління 

освітою  

2019-2023 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних 

територіальних громад (за узгодженням) 

Кошти виконавців 

7 Вживати заходів зі збереження і 

розвитку стаціонарної мережі 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, забезпечення 

належних умов їх функціонування 

та раціонального використання 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням); департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

Кошти виконавців 
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1 2 3 4 5 

8 Сприяти організації роботи таборів 

з денним перебуванням дітей, у 

тому числі літніх мовних таборів, а 

також тих, які будуть приймати 

волонтерів (носіїв мови) на базі 

 закладів загальної  середньої 

освіти 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням); департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

Кошти виконавців 

9 Забезпечувати оздоровлення  дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей 

інших пільгових категорій, які 

виховуються у школах-інтернатах 

обласного підпорядкування, учнів 

закладів  професійної  (професійно-

технічної) освіти та студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, у межах коштів, 

виділених з обласного бюджету 

2019-2023 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

Кошти виконавців 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вживати заходів щодо 

забезпечення належної організації 

оздоровлення та відпочинку дітей, 

які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, 

зокрема: дітей осіб, визнаних 

учасниками бойових дій відповідно 

до пункту 19 частини першої статті 

6 Закону України "Про статус 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; освіти і 

науки; 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням) 

Кошти виконавців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
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1                           2            3                                 4                  5 

 ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту"; дітей, один із 

батьків яких загинув (пропав 

безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, 

бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення 

антитерористичної операції, 

бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній 

операції; 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; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; дітей, які 

проживають у населених пунктах, 

розташованих на лінії зіткнення; 

рідних дітей батьків-вихователів 

або прийомних батьків, які 

проживають в одному дитячому 

будинку сімейного типу або в 

одній прийомній сім’ї; дітей, 

2019-2023  
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взятих на облік службами у 

справах дітей як таких, що 

перебувають у складних життєвих 

обставинах; дітей-інвалідів; дітей, 

потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, дітей, 

які постраждали внаслідок 

стихійного лиха, техногенних 

аварій, катастроф; дітей з 

багатодітних сімей; дітей з 

малозабезпечених сімей; дітей, 

батьки яких загинули від нещасних 

випадків на виробництві або під 

час виконання службових 

обов’язків; дітей, які перебувають 

на диспансерному обліку; 

талановитих та обдарованих дітей-

переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, 

районних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад; 

відмінників навчання; лідерів 

дитячих громадських організацій; 

дітей - учасників творчих 

колективів та спортивних команд, а 

також дітей працівників 

агропромислового комплексу та 

соціальної сфери села 

11 Розглядати та видавати документи 

щодо надання згоди на виїзд дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківських прав, вихованців 

2019-2023 Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; освіти і 

науки; керівники інтернатних закладів (за 

узгодженням) 

- 
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інтернатних закладів  за кордон на 

оздоровлення та відпочинок.  

Забезпечувати у межах наданих 

повноважень контроль за 

діяльністю установ і організацій, 

що здійснюють направлення груп 

дітей на оздоровлення та 

відпочинок за межі України, і 

своєчасним їх поверненням  

12 Вжити заходів щодо приведення 

статутів закладів позашкільної 

освіти, які надають послуги з 

оздоровлення та відпочинку, у 

відповідність до Закону України  

«Про освіту»  

до 2022 року Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням); керівники закладів 

оздоровлення та відпочинку  

 

13 Забезпечувати своєчасне  

інформування відповідних 

структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконавчих 

органів міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад про дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які 

потребують оздоровлення та 

відпочинку у літній період 

2019-2023 Служба у справах дітей 

облдержадміністрації; служби у справах 

дітей райдержадміністрацій, міських 

(міст обласного значення) рад (за 

узгодженням) 

 

- 

14 Забезпечувати своєчасне  

інформування відповідних 

2019-2023 Служба у справах дітей 

облдержадміністрації; служби у справах 

Кошти виконавців 
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структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконавчих 

органів міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад про дітей- 

вихованців центрів соціально-

психологічної реабілітації 

Миколаївської області, які 

потребують оздоровлення в літній 

період 

дітей райдержадміністрацій, міських 

(міст обласного значення) рад (за 

узгодженням) 

 

15 Організовувати у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

виховні, культурно-масові, 

екскурсійні, фізкультурно-

спортивні та національно-

патріотичні  заходи. 

Забезпечувати організацію 

активних форм відпочинку дітей в 

канікулярний період (туристичні 

походи, подорожі видатними 

місцями Миколаївщини), дозвілля 

дітей, у тому числі з національно-

патріотичного виховання 

2019-2023 Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; освіти і 

науки; 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад, 

керівники дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку (за узгодженням) 

Кошти виконавців 

16 Вживати заходів щодо залучення в 

установленому порядку 

позабюджетних коштів з усіх 

джерел, не заборонених чинним 

законодавством, для оздоровлення 

та відпочинку дітей.  

Співпрацювати з професійними 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст  обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням) 

- 
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спілками, фондами, 

підприємствами, установами та 

організаціями, що здійснюють 

заходи з оздоровлення та 

відпочинку дітей 

17 Утворювати обласну та районні 

комісії з обстеження готовності 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку до приймання дітей, 

розробляти та затверджувати 

графіки перевірок 

2019-2023 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням) 

- 

18 Забезпечувати відповідно до 

компетенції комісійні обстеження 

готовності дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку до 

прийому дітей. Проводити рейдові 

обстеження умов утримання та 

виховання дітей в період 

безпосереднього знаходження в 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку. 

Здійснювати в межах повноважень  

контроль за дотриманням 

власниками дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

санітарно-гігієнічних вимог, 

організації харчування дітей у 

закладах оздоровлення та 

відпочинку згідно із 

затвердженими фізіологічними 

2019-2023 Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; освіти і 

науки; 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації; служба у справах 

дітей облдержадміністрації; головне 

управління Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області (за узгодженням),  

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за узгодженням) 

Кошти виконавців  
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нормами. 

1 2 3 4 5 

19 Здійснювати заходи щодо підбору 

та направлення дітей до 

державного підприємства України 

«Міжнародний дитячий центр 

«Артек» і державного 

підприємства «Український 

дитячий центр «Молода гвардія» 

відповідно до наказу 

Мінсоцполітики України від 

27.06.2018 № 938 «Про 

затвердження Положення про 

порядок направлення дітей на 

оздоровлення та відпочинок до 

державного підприємства України 

«Міжнародний дитячий центр 

«Артек» і державного 

підприємства «Український 

дитячий центр «Молода гвардія» за 

рахунок бюджетних коштів», 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 19.07.2018 за № 

841/32293 

2019-2023 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням) 

Кошти виконавців  

20 Здійснювати часткову оплату 

вартості путівок до дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку, в першу чергу для 

оздоровлення та відпочинку дітей, 

які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки 

2019-2023 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням) 

Кошти виконавців  
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1 2 3 4 5 

21 Розробляти та забезпечувати 

здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток дитячого оздоровлення та 

відпочинку, стимулювання 

діяльності дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку. 

2019-2023 Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; освіти і 

науки; управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад, 

керівники дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку (за узгодженням) 

 

22 Здійснювати в межах 

повноважень контроль за 

підбором та направленням для 

роботи у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

підготовленого педагогічного, 

медичного персоналу, залучати до 

цієї роботи студентів закладів 

освіти III-IV рівнів акредитації 

2019-2023 Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; освіти і 

науки; управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

 

23 Сприяти проведенню курсу 

«Школа вожатих як засіб 

вирішення кадрового питання у 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» з метою підготовки 

педагогічних працівників, які 

будуть залучені до роботи у 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку 

2019-2023 Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; освіти і 

науки; управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації 
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1 2 3 4 5 

24 Вживати заходи щодо підтримки 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку шляхом встановлення в 

установленому порядку пільг із 

сплати земельного податку, оплати 

комунально-побутових послуг, 

придбання продуктів харчування, 

сплати місцевих податків і зборів, а 

також для збереження та 

ефективного використання мережі 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, недопущення їх 

перепрофілювання, відчуження та 

використання не за цільовим 

призначенням 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за узгодженням) 

- 

25  Забезпечувати дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку дітей 

постійним телефонним зв’язком та 

безперебійним електро-, водо- та 

газопостачанням  

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за узгодженням), 

публічне акціонерне товариство 

«Миколаївобленерго» (за узгодженням), 

Миколаївська філія публічного 

акціонерного товариства «Укртелеком» 

(за узгодженням), публічне акціонерне 

товариство по газопостачанню та 

газифікації «Миколаївгаз» (за 

узгодженням) 

 

 

- 
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1 2 3 4 5 

26 Забезпечувати виконання заходів 

щодо безпечного перевезення дітей 

до місць відпочинку та у 

зворотному напрямку, а також 

перебування їх у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

2019-2023 Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; освіти і 

науки; управління облдержадміністрації:  

молоді та спорту; охорони здоров’я; 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, головне 

управління Національної поліції в 

Миколаївській області (за узгодженням); 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням), керівники дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

Кошти виконавців  

27 Сприяти проведенню масових 

культурно-мистецьких заходів на 

території Чорноморського 

узбережжя 

2019-2023 Управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації, 

Березанська, Очаківська 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

Очаківської міської ради, сільських, 

селищних рад об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням) 

Кошти виконавців  

28 Проводити виїзди творчих 

колективів обласних театрально-

видовищних закладів з виставами 

та концертними програмами у зони 

відпочинку та оздоровлення дітей 

2019-2023 Управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації 

Кошти виконавців 

29 Забезпечувати проведення 

тематичних заходів, виставок та 

оглядів літератури у літній період в 

2019-2023 Управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

Кошти виконавців 
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обласній бібліотеці для дітей, 

обласній бібліотеці для юнацтва та 

бібліотеках області 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за узгодженням) 

30 Забезпечувати обслуговування 

туристичних груп та окремих 

відвідувачів у літній період в 

обласних музеях та їх 

територіально-виділених відділах 

2019-2023 Управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням) 

Кошти виконавців 

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЗДОРОВЧОГО ПРОЦЕСУ 

31 Надавати консультативно-

методичну допомоги дитячим 

закладам оздоровлення та 

відпочинку з питань, що 

стосуються організації та 

проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей 

2019-2023 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, головне 

управління Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області (за узгодженням), 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням) 

- 

32 Висвітлювати у засобах масової 

інформації області та на офіційних 

веб-сайтах органів виконавчої 

влади та органів місцевого 

самоврядування інформаційні 

матеріали про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

Висвітлювати  хід оздоровчої 

кампанії в тематичних теле- та 

радіопрограмах 

2019-2023 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації; 

управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням) 

- 
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33 Організовувати проведення 

інформаційно-просвітницької 

роботи з молоддю в літніх 

оздоровчих таборах з метою їх 

орієнтації на вибір актуальних на 

ринку праці професій 

2019-2023 Миколаївська обласна служба зайнятості 

(за узгодженням) 

 

Кошти виконавців 

РОЗДІЛ 3. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ  

34 Сприяти забезпеченню дитячих 

оздоровчих закладів медичними 

працівниками, укладанню з 

директорами дитячих оздоровчих 

закладів договорів з 

територіальними закладами 

охорони здоров’я області з метою 

надання невідкладної стаціонарної 

медичної допомоги дітям, які 

знаходяться на відпочинку.  

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи  

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням); управління охорони 

здоров`я  облдержадміністрації; 

керівники дитячих  закладів 

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

 

Кошти виконавців 

35 Забезпечувати організацію 

своєчасного безкоштовного 

проведення медичного обстеження 

дітей, які направляються на 

відпочинок, медичний огляд 

виховательського та 

обслуговуючого персоналу 

дитячих оздоровчих закладів 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи  

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням); управління охорони 

здоров`я облдержадміністрації 

- 

РОЗДІЛ 4.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 

36 Забезпечувати проведення 

необхідних ремонтних та 

підготовчих робіт будівель, споруд 

та технологічного обладнання у 

дитячих закладах оздоровлення та 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (за 

узгодженням), керівники (власники) 

Кошти виконавців 
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відпочинку, створювати належні 

умови для їх ефективного 

функціонування. 

Вживати заходи щодо організації 

благоустрою територій дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку (за узгодженням) 

37 Отримувати дозволи  експлуатацію 

обладнання підвищеної небезпеки 

та на виконання робіт підвищеної 

небезпеки відповідно до постанови  

Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2011 року № 1107 «Про 

затвердження Порядку видачі 

дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки» 

2019-2023 Керівники (власники) дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням)  

Кошти виконавців 

38 Організовувати проходження  

навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці робітників 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, які зайняті на роботах 

підвищеної небезпеки, та де є 

необхідність у професійному 

доборі 

2019-2023 Керівники (власники) дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням)  

Кошти виконавців 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ЗАХИСТУ МІСЦЬ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

39 Розробляти плани заходів щодо 

забезпечення пожежної та 

Щороку до 30 

березня 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

Кошти виконавців 



 16 

техногенної безпеки об’єктів 

відпочинку та оздоровлення дітей 

на 2019 та наступні роки. Про стан 

виконання заходів, 

запропонованих приписами про 

усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного 

захисту, пожежної та техногенної 

безпеки, інформувати Головне 

управління ДСНС України у 

Миколаївській області 

узгодженням) 

 

 

40 Шляхи евакуації привести та 

утримувати у відповідності з 

вимогами норм і правил пожежної 

безпеки 

Щороку до 01 

травня 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

 

Кошти виконавців 

41 Проводити монтаж, ремонт і 

налагодження систем 

автоматичного протипожежного 

захисту з виведенням сигналу на 

пульт централізованого 

спостереження 

Щороку до 01 

травня 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

 

 

Кошти виконавців 

42 Передбачати монтаж, ремонт та 

налагодження систем сповіщення 

та аварійного освітлення (від 

безперервного джерела живлення) 

на випадок пожежі, забезпечувати 

обслуговуючий персонал об’єктів  

оздоровлення і відпочинку 

електричними ліхтарями на 

випадок відключення 

електроенергії 

Щороку до 01 

травня 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

 

 

Кошти виконавців 
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43 Проводити ремонт-ревізію 

зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання. 

Пожежні крани укомплектувати 

пожежними рукавами та стволами 

зі з’єднувальними головками 

однакового типу 

Щороку до 01 

травня 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

 

 

Кошти виконавців 

44 Проводити технічне 

обслуговування первинних засобів 

пожежогасіння (вогнегасників), 

територію та приміщення 

доукомплектувати вогнегасниками 

згідно з нормами 

Щороку до 01 

травня 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

 

 

Кошти виконавців 

45 Забезпечити проходження  

щорічного навчання правилам 

пожежної безпеки обслуговуючим 

персоналом оздоровчих закладів 

До початку та 

протягом  

курортно-

оздоровчого 

сезону 2019 

року 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

 

Кошти виконавців 

46 У місцях масового відпочинку 

громадян, на територіях баз 

відпочинку передбачати створення  

соціальної реклами на 

протипожежну тематику 

Щороку, до 

початку та 

протягом 

оздоровчого 

сезону 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

 

Кошти виконавців 

47 Організовувати роз’яснювальну 

роботу серед дітей про суворе 

дотримання правил поводження на 

воді, з легкозаймистими та 

вибухонебезпечними речовинами 

Щороку до 01 

травня 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

 

Кошти виконавців 
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48 Здійснювати ідентифікацію 

потенційної небезпеки дитячих 

оздоровчих таборів, об’єктів, 

закладів 

Щороку до 01 

травня 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

Кошти виконавців 

49 Проводити паспортизацію 

потенційної небезпеки дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку 

Щороку до 01 

травня 

Керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

Кошти виконавців 

50 Виконувати комплекс заходів, 

передбачених планом заходів щодо 

запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах Миколаївської 

області в літній період, 

затвердженим розпорядженням 

голови облдержадміністрації від             

13 листопада 2017 року № 449-р 

«Про охорону життя людей на 

водних об’єктах Миколаївської 

області» 

Щороку, 

протягом 

оздоровчого 

сезону 

Головне управління ДСНС у 

Миколаївській області (за узгодженням); 

керівники  (власники)  дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку (за 

узгодженням) 

Кошти виконавців 

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПІД ЧАС ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

51 Проводити моніторинг закладів, які 

надають послуги у сфері 

оздоровлення та туризму, на базі 

яких можливе проведення 

оздоровлення організованих груп 

дітей при проведенні фестивалів, 

спортивних змагань, тощо. 

2019-2023 Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за узгодженням); 

департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; освіти і 

науки 

Кошти виконавців 

52 Створювати робочі групи для 

проведення обстеження готовності 

2019-2023 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації; головне 

Кошти виконавців 
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закладів оздоровлення для 

дорослих. 

управління Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області, управління 

Держпраці у Миколаївській області, ДП 

«Миколаївстандартметрологія» (за 

узгодженням) 

53 З метою створення оптимальних 

умов для безпечного та 

ефективного перебування дітей в 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку: 

проводити аналіз дотримання 

соціальних стандартів 

оздоровлення та відпочинку під час 

функціонування дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку (за 

результатами обстеження закладів, 

під час проведення оздоровлення 

дітей) 

2019-2023 Головне управління 

Держпродспоживслужби в Миколаївській 

області, управління Держпраці у 

Миколаївській області, ДП 

«Миколаївстандартметрологія» (за 

узгодженням); 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

Кошти виконавців 

54 Забезпечувати контроль за 

наявністю санітарних паспортів в 

закладах оздоровлення та 

відпочинку, відповідно до вимог 

ДСаНПін № 172 від 19.06.1996 

«Про затвердження Державних 

санітарних правил розміщення, 

улаштування та експлуатації 

оздоровчих закладів» 

2019-2023 Головне управління 

Держпродспоживслужби в Миколаївській 

області, управління Держпраці у 

Миколаївській області, ДП 

«Миколаївстандартметрологія» (за 

узгодженням); 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

Кошти виконавців 

55 Здійснювати заходи державного 

нагляду (контролю) за 

дотриманням санітарного 

законодавства та законодавства 

2019-2023 Головне управління 

Держпродспоживслужби в Миколаївській 

області(за узгодженням); 

 

Кошти виконавців 
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щодо обігу харчових продуктів на 

потужностях дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

 

 

Директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації                                                                                              О. ЄЛЬЧІЄВА 


