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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

25022, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80,
E-mail: osvita@krmr. gov.ua

НАКАЗ

від «л2АЛ> _____ 2016 року № /̂с>

Про підготовку та організацію 
відпочинку і оздоровлення 
дітей влітку 2016 року

На виконання рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 26 квітня 2016 року № 249 «Про організацію відпочинку і 
оздоровлення дітей влітку 2016 року»

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити мережу дитячих закладів відпочинку з денним 
перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах та графік перевірки 
готовності закладів до роботи (додаток 1).

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
2.1. Забезпечити належні умови для організації відпочинку дітей 

тривалістю зміни не менше 14 робочих днів.
2.2. Забезпечити відпочинок дітей у дитячих закладах відпочинку з 

денним перебуванням за згодою та письмовою заявою батьків учнів на 
перебування у закладі відпочинку.

2.3. Забезпечити у першочерговому порядку відпочинок дітей-сиріт, 
дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей з малозабезпечених 
сімей, дітей працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, які 
загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких 
загинули, постраждали або беруть участь у проведенні антитерористичної 
операції, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких потерпіли від наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС.

2.4. З метою охоплення дітей пільгових категорій безкоштовним 
харчуванням на базі дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням при 
загальноосвітніх навчальних закладах провести роз’яснювальну роботу з 
батьками дітей даної категорії.



2.5. Взяти під особистий контроль перебування учнів, схильних до 
скоєння протиправних дій, та учнів, що знаходяться на внутрішкільному 
обліку та обліку служб у справах неповнолітніх.

2.6. 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.

2.7. Закупівлю продуктів здійснювати у відповідності до списку 
постачальників і цін на продукти харчування згідно з проведеним тендером.

2.8. Надати до 15 травня 2016 року в управління освіти клопотання про 
призначення начальника дитячого закладу відпочинку з денним 
перебуванням при загальноосвітньому навчальному закладу.

2.9. 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 
2016 року.

2.10. Залучити позашкільні навчальні заклади, центри естетичного 
виховання при загальноосвітніх навчальних закладах до організації 
змістовного дозвілля дітей на час перебування у дитячих закладах 
відпочинку та забезпечити належну виховну естетичну та фізкультурно- 
оздоровчу роботу.

З Керівникам навчальних закладів гімназії ім. Т. Шевченка, НЕЮ № 6, 
НВК «Кіровоградський колегіум», НЕЮ № 32, СЗОШ № 14, Гімназії № 9:

3.1. Створити профільні дитячі заклади відпочинку з денним 
перебуванням мовного профілю.

3.2. 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 Кіровограда.

3.3. Розробити положення «Про дитячий заклад відпочинку з денним 
перебуванням при загальноосвітньому навчальному закладі мовного 
профілю» та надати на затвердження в управління освіти Кіровоградської 
міської ради до 20 травня 2016 року.

4. Керівникам Кіровоградської міської станції юних техніків, Центру 
дитячої та юнацької творчості, Центру науково-технічної творчості «Каскад»:

4.1. 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 до 20 травня 2016 року з подальшим 
розміщенням на сайтах позашкільних навчальних закладів.

5. Для оперативного контролю та аналізу стану діяльності дитячих 
закладів відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних 
закладах, належної організації відпочинку дітей влітку 2016 року, надання 
практичної допомоги у роз’ясненні проблемних питань створити 
моніторингову групу у складі:



Серопяна Є. О. - заступника начальника управління освіти;
Сидоренко С. Г. -  в. о. начальника управління Держпродспоживслужби 

в м. Кіровограді (за згодою);
Цегельника О. М. - головного спеціаліста управління освіти;
Сілант’євої Є. Е. -  спеціаліста І категорії відділу фінансового та 

юридичного забезпечення управління освіти;
Сидоренко І. П.- спеціаліста відділу інженерного забезпечення та 

матеріального постачання управління освіти Кіровоградської міської ради
Дзюби Н. Є. - голови міського комітету профспілки працівників освіти 

і науки України;
Фундовного В. В. - голови Кіровоградської міської організації вільної 

профспілки освіти і науки України;
Штогріна В. І. -  заступника начальника Кіровоградського міського 

відділу управління ДСНС України у Кіровоградській області (за згодою).
6. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління 

освіти, головним бухгалтерам навчальних закладів які знаходяться на 
самостійному фінансовому балансі:

6.1. Фінансування харчування в дитячих закладах відпочинку з денним 
перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах для учнів не 
пільгових категорій здійснювати у відповідності до рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради від 26 квітня 2016 року № 249 «Про 
організацію відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2016 року».

6.2. Для комунальних закладів «Навчально-виховне об’єднання 
„Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 
позашкільного виховання Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області”, дитячого будинку інтернатного типу для дітей дошкільного та 
шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» харчування учнів 
пільгових категорій, що перебувають в закладі цілодобово здійснювати 
відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 26 квітня 2016 року № 249 «Про організацію відпочинку і оздоровлення 
дітей влітку 2016 року».

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти Л.Костенко

Сілант’єва22 15 79



Додаток 1
до наказу управління освіти 
в і д «  Рб"» 2016 року
№ З УМ> '

М Е Р Е Ж А
дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням та графік перевірки готовності

№
п/
п

Загальноосвітній 
навчальний заклад

Дата початку 
зміни

Дата перевірки 
готовності таборів

1. НВО № 1 30.05.2016 11.05.2016
2 ЗОШ № 2 01.06.2016 11.05.2016
3 ЗОШ № 3 01.06.2016 12.05.2016
4 ЗОШ № 4 30.05.2016 19.05.2016
5 Гімназія Т.Шевченка 06.06.2016 19.05.2016
6 НВО № 6 31.05.2016 11.05.2016
7 ЗОШ № 7 06.06.2016 17.05.2016
8 НВО № 8 30.05.2016 16.05.2016
9 Гімназія № 9 30.05.2016 16.05.2016
10 ЗОШ № 10 31.06.2016 20.05.2016
11 Колегіум 30.05.2016 18.05.2016
12 ЗОШ № 12 30.05.2016 11.05.2016
13 ЗОШ № 13 31.05.2016 16.05.2016
14 СЗОШ № 14 06.06.2016 18.05.2016
15 НВО № 15 30.05.2016 20.05.2016
16 НВО № 16 30.05.2016 17.05.2016
17 НВО № 17 01.06.2016 19.05.2016
18 НВО № 18 30.05.2016 13.05.2016
19 НВО № 19 06.06.2016 13.05.2016
20 НВО № 20 01.06.2016 18.05.2016
21 НВО №21 06.06.2016 20.05.2016
22 ЗОШ № 22 06.06.2016 17.05.2016
23 ЗОШ № 23 31.05.2016 20.05.2016
24 НВО № 24 01.06.2016 11.05.2016
25 НВК № 25 30.05.2016 12.05.2016
26 НВК № 26 30.05.2016 18.05.2016
27 ЗОШ № 29 01.06.2016 12.05.2016
28 ЗОШ № 30 30.05.2016 11.05.2016
29 НВО №31 01.06.2016 13.05.2016
ЗО НВО № 32 06.06.2016 19.05.2016
31 ЗОШ № 33 30.05.2016 17.05.2016
32 НВК № 34 30.05.2016 18.05.2016
33 ЗОШ № 35 30.05.2016 13.05.2016
34 ЗОШ №37 01.06.2016 20.05.2016
35 Школа-інтернат 31.05.2016 12.05.2016
37 Мрія 30.05.2016 16.05.2016
38 Вікторія-П 31.05.2016 16.05.2016
39 СЗОШ № 1 30.05.2016 13.05.2016
40 СЗОШ № 3 30.05.2016 17.05.2016



до наказу управління освіти 
Кіровоградської міської ради 
від < < ^ 3  2016 року
№ 3<7£/п

Список
членів комісії з обстеження стану готовності 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:

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

2. Сидоренко С. Г. -  в. о. начальника управління Держпродспоживслужби в 
м. Кіровограді.

3. Цегельник О. М. - головний спеціаліста управління освіти Кіровоградської 
міської ради.

4. Сілант’єва Є. Е. -  спеціаліст І категорії відділу фінансового та юридичного 
забезпечення управління освіти Кіровоградської міської ради.

5. Сидоренко І. П.- спеціаліст І категорії відділу інженерного забезпечення та 
матеріального постачання управління освіти Кіровоградської міської ради.

6. Дзюба Н. Є. - голова міського комітету профспілки працівників освіти і 
науки України.

7. Фундовний В. В. - голова Кіровоградської міської організації вільної 
профспілки освіти і науки України.


