
Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради  
від  04.06.2021 № 61 

ПЛАН 

заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року      
  

№ з/п Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 
Забезпечити роботу штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації 
оздоровлення дітей 

Червень-

серпень 
Відділ освіти 

2 

Забезпечити системний та дієвий контроль за організацією оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2021 року 

Червень-

серпень 

Штаб з оперативного вирішення 
питань підготовки та організації 
оздоровлення дітей  

3 
Придбати путівки за рахунок коштів місцевого бюджету до дитячих оздоровчих 
таборів для дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

Червеннь - 
серпень 

Відділ освіти 

4 

Забезпечити організацію та фінансування з місцевого бюджету дворазового гарячого харчування 
у пришкільних таборах з денним перебуванням  

Червень- 

липень 

Фінансовий відділ Софіївської 
селищної ради 

Відділ освіти 

 

5 Провести роботу щодо забезпечення початку оздоровчої кампанії, створення 
належних умов для функціонування дитячих закладів відпочинку з денним 
перебуванням 

Червень Відділ освіти 

 

6 Залучати до відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки Червень-

серпень 

Відділ освіти 

7 Забезпечити належні умови дотримання санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та 
дезінфекційного режимів, здійснення безпечного перебування дітей у закладі, 
належного медичного обслуговування, організації харчування, виховання, змістовного 
дозвілля: проведення культурно-масових, культурно-екскурсійного, фізкультурно-

спортивних заходів тощо 

Червень Відділ освіти 

Заклади освіти 

8 Організувати підвезення учнів закладів освіти до таборів з денним перебуванням Червень Відділ освіти 

Заклади освіти 



9 Вжити заходів щодо створення умов для забезпечення повної безпеки дітей. Здійснити 
медичний супровід організованих груп дітей до місць відпочинку та у зворотному 
напрямку; контроль за технічним станом транспортних засобів 

Червень Відділ освіти 

Заклади освіти 

10 Забезпечити педагогічними та медичними кадрами, працівниками харчоблоків для 
роботи  у пришкільних таборах з денним перебуванням. Провести підготовчі наради, 
семінари тощо 

Червень Відділ освіти 

Заклади освіти 

11 Забезпечувати дотримання вимог протипожежної безпеки, правил безпеки під час 
туристичних походів, інших масових заходів. Попередньо обстежити місця 
відпочинку та проведення масових заходів, маршрути руху, перевірити забезпеченість 
протипожежними засобами 

Червень-

серпень 

Відділ освіти 

Спеціаліст І категорії 
(цивільного захисту, оборонної і 
мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами) виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

Заклади освіти 

12 Забезпечити організацію контролю за дотриманням санітарних норм та якістю харчування дітей 
у закладах відпочинку 

Червень Відділ освіти 

Криворізьке  управління Головного 
управління Держпродспоживслужби 
в Дніпропетровській області (за 
згодою)  

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                Валентина МАЗЕНКО 

 


