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 РІШЕННЯ 
 

смт Софіївка                                   №   61                        04 червня  2021 року 

 

Про організацію оздоровлення  
та відпочинку дітей влітку 2021 року 

 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про 
охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України від 
22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), на виконання 
наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і 
науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку 
організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», з 
метою якісної організації оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку 
(в тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки) влітку 2021 року, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 
 

1. Організувати влітку 2021 року оздоровлення та відпочинок дітей 
шкільного віку (в тому числі дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки) з дотриманням законодавства України в частині 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Затвердити склад штабу з оперативного вирішення питань 
підготовки та організації оздоровлення та відпочинку дітей (додаток 1). 

3. Затвердити План заходів щодо організації оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2021 року (додаток 2). 

4. Затвердити мережу пришкільних таборів з денним перебуванням 

на базі закладів загальної середньої освіти Софіївської селищної ради на 



2021 рік для дітей - учнів 1-4 класів та для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і 
виховуються в сім’ях, -  учнів 5-11 (додаток 3). 

5. Першочергово охопити оздоровленням та відпочинком дітей, які  
потребують особливої соціальної уваги та підтримки: 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 

19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту"; 

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 

операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а 

також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в 

антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 
- рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які 

проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній 

прийомній сім’ї; 
-  діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що 

перебувають у складних життєвих обставинах;  
- діти з інвалідністю; 
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних 

аварій, катастроф; 
-  діти з багатодітних сімей;  
- діти з малозабезпечених сімей;  



- діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві 
або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти 

журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; 
- діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; 
- діти, які перебувають на диспансерному обліку; 
- талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних,  

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, 
фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих 

громадських організацій; 
 - діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; 
- діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери  

села. 
 6. Встановити вартість дворазового харчування дітей у пришкільних 
таборах з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти 
Софіївської селищної ради в розмірі 30,00 гривень на кожного учня. 

7. Оплату харчування у пришкільних таборах здійснювати за 
рахунок селищного бюджету згідно з додатком 4. 

8. Фінансовому відділу Софіївської селищної ради забезпечити 
своєчасне фінансування видатків на оздоровлення та відпочинок дітей. 

9. Штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації 
оздоровлення та відпочинку дітей: 

9.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей». 

9.2. Охопити оздоровленням та відпочинком дітей шкільного віку, в 
тому числі, дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. 

9.3. Здійснювати посилений контроль за зайнятістю підлітків, які 
взяті на облік службою у справах дітей та виховуються у неблагополучних 
сім’ях.  

10. Відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради 

забезпечити: 

10.1. Створення умов для організації належного функціонування 
пришкільних таборів з денним перебуванням на базі закладів загальної 
середньої освіти. 

10.2. Раціональне та безпечне дворазове гаряче харчування дітей у 
пришкільних таборах з денним перебуванням.  

10.3. Системний та дієвий контроль за організацією оздоровчої 
роботи з дітьми, за додержанням вимог протипожежної безпеки, за 

організацією стану харчування дітей, за дотриманням правил охорони 



життя та здоров’я дітей, за дотриманням вимог санітарно-гігієнічного 
режиму у пришкільних таборах з денним перебуванням. 

10.4. Належне медичне обслуговування дітей під час організації 
літнього відпочинку. 

10.5. Безпеку перевезення дітей до місць оздоровлення і відпочинку 
та у зворотньому напрямку, під час екскурсій. 

10.6. Проведення нарад, інструктажів з директорами пришкільних 
таборів із питань організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 

року. 
10.7. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки, у дитячих оздоровчих таборах за рахунок селищного 
бюджету згідно з додатком 5. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради          
Маська А.О. 
               

 

Селищний голова                       П. СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


