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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80,  

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua   
  

 

НАКАЗ 

від « 15 » травня 2017 року        № 351/0 

 

Про підготовку та організацію 

оздоровлення і відпочинку 

дітей влітку 2017 року 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 11 травня 2017 року № 233 «Про організацію оздоровлення і відпочинку дітей 

влітку 2017 року» 

 

НАКАЗУЮ:  
1. Затвердити мережу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням 

при загальноосвітніх навчальних закладах та графік перевірки готовності закладів 

до роботи (додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії з обстеження стану готовності дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах до 

періоду відпочинку (додаток 2). 

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

3.1. Забезпечити належні умови для організації відпочинку дітей тривалістю 

зміни не менше 14 робочих днів; 

3.2. Забезпечити відпочинок дітей у дитячих закладах відпочинку з денним 

перебуванням за згодою та письмовою заявою батьків учнів на перебування у 

закладі відпочинку; 

3.3. Забезпечити у першочерговому порядку відпочинок дітей-сиріт, дітей, 

які залишились без батьківського піклування, дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей, дітей працівників правоохоронних органів, 

військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, 

батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо брали 

участь в антитерористичній операції в східних областях України, є учасниками 

АТО на час їх перебування в зоні АТО або батьки яких загинули, зникли безвісти, 

потрапили в полон чи отримали інвалідність під час участі в АТО, дітей з 

інвалідністю, дітей, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильський АЕС, 

дітей воїнів-афганців, дітей внутрішньо переміщених осіб; 

3.4. З метою охоплення дітей пільгових категорій безкоштовним 

харчуванням на базі дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням при 
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загальноосвітніх навчальних закладах провести роз’яснювальну роботу з 

батьками дітей вищезазначених категорій; 

3.5. Забезпечити безпечне перебування дітей на базі дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах та 

безумовне дотримання санітарних, протипожежних правил, порядку проведення 

екскурсій; 

3.6. Придбання продуктів харчування здійснювати в організаціях, які стали 

переможцями тендеру на закупівлю продуктів харчування; 

3.7. Прийом продуктів харчування здійснювати тільки при наявності 

супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, 

відповідність вимогам державних стандартів (накладні, сертифікати 

відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо); 

3.8. Забезпечити на належному рівні організацію водно питного режиму в 

закладі; 

3.9. На базі дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням при 

загальноосвітньому навчальному закладі забезпечити організацію дворазового 

харчування дітей (сніданок, обід) в межах 18,00 грн на дитину в день та в межах 

10,00 грн на дитину в день при одноразовому харчуванні (сніданок) в профільних 

загонах на базі дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням; 

3.10.  Надати до 15 травня 2017 року в управління освіти Кіровоградської 

міської ради клопотання про призначення начальника дитячого закладу 

відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітньому навчальному закладу; 

3.11.  Розробити Положення «Про дитячий заклад відпочинку з денним 

перебуванням при загальноосвітньому навчальному закладі» та надати на 

затвердження в управління освіти Кіровоградської міської ради                                 

до 20 травня 2017 року; 

3.12.  Сприяти проведенню заходів щодо національно-патріотичного 

виховання дітей, оволодіння ними знаннями про здоровий образ життя; 

3.13.  Залучити позашкільні навчальні заклади, центри естетичного 

виховання при загальноосвітніх навчальних закладах до організації змістовного 

дозвілля дітей на час перебування у дитячих закладів відпочинку та забезпечити 

належну виховну, естетичну та фізкультурно-оздоровчу роботу відповідно до віку 

дітей. 

4. Керівникам навчальних закладів гімназії ім. Т. Шевченка, гімназії № 9, 

НВО № 6, НВО № 32, НВК «Кіровоградській колегіум», СЗОШ № 14, НВК № 25, 

НВО «Вікторія-П»: 

4.1.  На базі дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням при 

загальноосвітньому навчальному закладі створити профільні мовні загони; 

4.2. Створити належні умови для перебування учнів інших навчальних 

закладів на базах дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням мовного 

профілю за згодою та письмовою заявою батьків учнів закладів освіти міста 

Кропивницького. 

5. Керівникам навчальних закладів ЗОШ № 4, НВО № 16 та НВК № 34: 

5.1. На базі дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням при 

загальноосвітньому навчальному закладі створити профільний загін з 

економічним напрямком роботи («Літня школа бізнес-лідерства»); 
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5.2. Створити належні умови для перебування учнів інших навчальних 

закладів на базах дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням 

економічного профілю за згодою та письмовою заявою батьків учнів закладів 

освіти міста Кропивницького. 

6. Керівникам Кіровоградської міської станції юних техніків, Центру 

дитячої та юнацької творчості, Центру науково-технічної творчості «Каскад»: 

6.1. Розробити план проведення тематичних заходів з метою організації 

екскурсій до позашкільних навчальних закладів вихованців дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах та 

надати в управління освіти Кіровоградської міської ради до 20 травня 2017 року з 

подальшим розміщенням на сайтах позашкільних навчальних закладів. 

7. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти              

(Шевякова О.Л.) та головним бухгалтерам закладів освіти, які знаходяться на 

самостійному балансі: 

7.1. Забезпечити складання необхідної документації та ведення звітності 

щодо обліку харчових продуктів та дітей, які їх споживають; 

7.2. Здійснювати оплату видатків за продукти харчування відповідно 

рішенню виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11 травня              

2017 року № 233 «Про організацію оздоровлення і відпочинку дітей                      

влітку 2017 року». 

8. Керівнику комунального закладу «НВО «Загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» організацію харчування учнів пільгових 

категорій, що перебувають в закладі цілодобово, здійснювати відповідно рішенню 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11 травня 2017 року              

№ 233 «Про організацію оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2017 року». 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника управління освіти      Є. Серопян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сидоренко 22 15 79 



4 

 

Додаток 1 

до наказу управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

від « 15 » травня 2017 року 

№ 351/о 
 

МЕРЕЖА 
дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх 

навчальних закладах 
№ 

п/п 

Загальноосвітній навчальний заклад Дата початку зміни Дата перевірки 

готовності дитячого 

закладу відпочинку 

 НВО № 1 02.06.2017 18.05.2017 

 ЗОШ № 2 01.06.2017 18.05.2017 

 ЗОШ № 3 06.06.2017 19.05.2017 

 ЗОШ № 4 01.06.2017 18.05.2017 

 Гімназія ім.Т.Шевченка 06.06.2017 19.05.2017 

 НВО № 6 06.06.2017 18.05.2017 

 ЗОШ № 7 06.06.2017 24.05.2017 

 НВО № 8 02.06.2017 23.05.2017 

 Гімназія № 9 02.06.2017 22.05.2017 

 ЗОШ № 10 02.06.2017 26.05.2017 

 Колегіум 02.06.2017 25.05.2017 

 ЗОШ № 13 02.06.2017 23.05.2017 

 СЗОШ № 14 02.06.2017 25.05.2017 

 НВО № 15 02.06.2017 26.05.2017 

 НВО № 16 02.06.2017 24.05.2017 

 НВО № 17 02.06.2017 22.05.2017 

 НВО № 18 06.06.2017 22.05.2017 

 НВО № 19 02.06.2017 22.05.2017 

 НВО № 20 06.06.2017 25.05.2017 

 НВО № 21 02.06.2017 26.05.2017 

 ЗОШ № 22 06.06.2017 24.05.2017 

 ЗОШ № 23 02.06.2017 26.05.2017 

 НВО № 24 06.06.2017 18.05.2017 

 НВК № 25 02.06.2017 19.05.2017 

 НВК № 26 01.06.2017 25.05.2017 

 ЗОШ № 29 01.06.2017 19.05.2017 

 ЗОШ № 30 02.06.2017 18.05.2017 

 НВО № 31 02.06.2017 22.05.2017 

 ЗОШ № 32 02.06.2017 24.05.2017 

 ЗОШ № 33 02.06.2017 24.05.2017 

 НВК № 34 02.06.2017 25.05.2017 

 ЗОШ № 35 02.06.2017 22.05.2017 

 ЗОШ № 37 02.06.2017 26.05.2017 

 ЗОШ-інтернат 02.06.2017 19.05.2017 

 НВО"Вікторія-П" 02.06.2017 23.05.2017 

 Мрія 02.06.2017 23.05.2017 

 СЗОШ № 1 01.06.2017 23.05.2017 

 СЗОШ № 3 01.06.2017 24.05.2017 
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Додаток 2 

до наказу управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

від « 15 » травня 2017 року 

№ 351/о 
 

СКЛАД 
комісії з обстеження стану готовності дитячих закладів відпочинку з денним 

перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах до періоду 
відпочинку 

 
Голова комісії: 

Костенко Л.Д. – начальник управління освіти Кіровоградської міської ради 

Члени комісії: 

Серопян Є.О.- заступник начальника управління освіти Кіровоградської міської 

ради; 

Сидоренко С.Г.- в.о. начальника управління Держпродспоживслужби в                 

м. Кіровограді; 

Цегельник О.М.- головний спеціаліста відділу інспектування навчальних закладів 

управління освіти Кіровоградської міської ради; 

Сидоренко І.П.- спеціаліст І категорії відділу інженерного забезпечення та 

матеріального постачання управління освіти Кіровоградської міської ради; 

Дзюба О.В.- голова міського комітету профспілки працівників освіти і науки 

України; 

Фундовний В.В.- голова Кіровоградської міської організації вільної профспілки 

освіти і науки України; 

Представник Кропивницького міськрайонного відділу управління Державної 

служби з надзвичайної ситуації України у Кіровоградській області (за згодою) 


