
Рішення № 1
колегії Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА

від 22 листопада 2016 року                                                                   протокол № 1
                                                                        

                                                     
Про підсумки проведення оздоровчої кампанії 
«Літо- 2016 року» 

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  начальника  відділу  організаційно-
нормативного  забезпечення  Департаменту  освіти  і  науки  обласної  державної
адміністрації, колегія

 УХВАЛЮЄ:

1. Інформацію «Про підсумки проведення оздоровчої кампанії  «Літо-2016
року» взяти до уваги.

2. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, місцевим
органам управління освітою:

2.1.  Вживати  заходів  щодо  недопущення  зменшення  кількості
оздоровлених  дітей  та  скорочення  мережі  таборів  всіх  типів  у  порівнянні  з
минулим роком. 

Протягом року
2.2.   Забезпечити  надання  організаційної,  методичної,  інформаційної

допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,
підприємствам,  установам  та  організаціям,  дитячим  закладам  оздоровлення  та
відпочинку щодо планування проведення оздоровчої кампанії 2017 року.  

Постійно
2.3. Здійснювати контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та

відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування.
Постійно

2.4. Розподіл путівок до оздоровчих закладів закуплених за рахунок коштів
обласного бюджету проводити у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
пропорційно  співвідношенню  чисельності  дітей  шкільного  віку в регіоні до
загальної чисельності таких дітей за  даними органів  державної  статистики  за
попередній  рік  з урахуванням кількості дітей пільгових категорій. 

Постійно
2.5.  Забезпечити  неухильне  дотримання  умов  договору  про  організацію

направлення дітей на відпочинок та оздоровлення в ДПУ «МДЦ «Артек» і  ДП
«УДЦ «Молода гвардія».

Постійно
2.6.  Забезпечити  проведення  конкурсу-огляду дитячих  закладів

оздоровлення та відпочинку.
Травень-вересень 2017 року

3. Місцевим органам управління освітою: 



3.1.  Здійснити заходи щодо збереження та розвитку мережі закладів оздо-
ровлення та відпочинку усіх типів, покращення їх матеріально-технічного стану,
створення належних умов для оздоровлення та відпочинку максимальної кількості
дітей.

Постійно
3.2. Вжити необхідних заходів щодо вчасного приведення у стан готовності

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
Січень-травень 2017 року

     3.3.  Забезпечити  організацію  оздоровлення  та  відпочинку  дітей,
передбачивши для зазначених цілей виділення коштів з місцевих бюджетів.

Протягом року
3.4.  Першочергово  організувати  оздоровлення  дітей,  які  потребують

особливої  соціальної  уваги  та  підтримки,  відповідно   Закону  України  «Про
оздоровлення та відпочинок дітей».

Протягом року
3.5. Проаналізувати необхідність та відповідно організувати роботу на базі

навчальних  закладів  таборів  з  денним  перебуванням  (не  менше  14  днів),
забезпечивши  дотримання  в  них  належного  догляду  за  дітьми,  режиму
харчування,  денного  відпочинку,  прогулянок,  а  також  проведення  відповідної
виховної, фізкультурно-спортивної та культурно-екскурсійної роботи.

ІІ квартал  2017 року
3.6.Організувати роботу  літніх мовних шкіл.

ІІ квартал  2017 року
3.7.  Провести  роботу   з  керівниками  навчальних  закладів  щодо  участі

навчальних закладів у проекті «GoCamp».
              Постійно

3.8.  При  організації  роботи  закладів  оздоровлення  та  відпочинку
забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України «Про оздоровлення та
відпочинку  дітей»,  Державного  соціального  стандарту  оздоровлення  та
відпочинку дітей та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність
щодо надання послуг оздоровлення та відпочинку дітей.

Постійно
3.9.  Забезпечити  розгляд  на  засіданнях  колегій/нарад   питання  щодо

підведення підсумків проведення оздоровчої кампанії  «Літо- 2016 року» 
                  І квартал 2017 року

3.10.  Забезпечити   у  визначені  терміни  подачу  до  Департаменту  освіти  і
науки обласної державної адміністрації оперативної та підсумкової статистичної
звітності.  

Постійно

4. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації:
4.1.  З  метою  надання  якісних  оздоровчих  послуг дітям,  які  потребують

особливої  соціальної  уваги  та  підтримки,  при  затвердженні  документації
конкурсних  торгів  для  процедури  закупівлі  послуг  щодо  тимчасового
розміщування під час відпусток та інших послуг щодо тимчасового розміщування



(послуг дитячих та студентських літніх таборів) посилити вимоги до технічних,
якісних  та  кількісних  характеристик  предмета  закупівлі  за  кошти  обласного
бюджету.

Протягом року
4.2.   Забезпечити  проведення  атестації  закладів  оздоровлення   та

відпочинку  «Дністровська  чайка»  (Товариство  з  обмеженою  відповідальністю
«Дністровська  чайка»)  та  «Лісова  пісня»  (Дочірнє  підприємство  публічного
акціонерного  товариства  «Подільський  цемент»  санаторій  «Лісова  пісня»)
відповідно  до  плану  проведення  державної  атестації  дитячих  закладів
оздоровлення та відпочинку Хмельницької області в 2016–2020 рр., погодженого
заступником  Міністра  соціальної  політики  України   В.Ярошенком  та
затвердженого  заступником  голови  Хмельницької  облдержадміністрації  В.
Кальніченком.

Червень-серпень 2017 року

5.  Хмельницькому обласному інституту післядипломної  педагогічної  освіти:
організувати  для керівників закладів оздоровлення та відпочинку, їх заступників,
педагогічних працівників  навчальні   семінари  щодо планування та  організації
виховної  роботи  у  закладах  оздоровлення  та  відпочинку,  національно-
патріотичного виховання та популяризації вивчення іноземних мов.

Квітень-травень 2017 року
 
6. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Заступник голови колегії                                                                                 А.Харчук


