
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
 10.01.2014 Здолбунів № 07   

 

Про районну програму  
відпочинку та оздоровлення  
дітей на 2014-2017 роки 
 
На підставі статей 17, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», відповідно до Закону України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей», Концепції Державної цільової соціальної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 549-
р., розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від 06 грудня 
2013 року № 661 «Про обласну програму відпочинку та оздоровлення дітей 
на 2014-2017 роки», районної державної адміністрації від 27 грудня 2013 № 
564 «Про районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 
роки», з метою створення комплексних умов відпочинку та оздоровлення 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та дітей, які потребують 
особливих умов для оздоровлення 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити заходи щодо реалізації районної програми відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2014-2017 роки, що додаються. 
2. Керівникам ЗНЗ району: 
2.1 . Розробити та затвердити заходи на виконання наказу відділу освіти   

відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки. 
                                                                                        До 20.01.2014 
2.2. Забезпечити виконання заходів та про хід виконання інформувати 
відділ освіти райдержадміністрації щороку до 30 квітня та 30 вересня. 
3. Відділу освіти районної державної адміністрації узагальнюючу    
інформацію подавати відділу у справах молоді та спорту районної 
державної адміністрації щороку до 10 травня та 10 жовтня. 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 
 
Начальник  відділу  В.Бондарчук 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                Наказ відділу освіти 

                                                                                    Здолбунівської  
                                                                                                райдержадміністрації 
                                                                                               10 .01.2014 року № 07 

 
 

Заходи 
відділу освіти районної державної адміністрації щодо реалізації районної 

програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

1. Проведення нарад з питань організації 
оздоровлення та відпочинку дітей 
району 

щороку 
травень 

Відділ освіти  
Керівники ЗНЗ 

2. Забезпечити послугами оздоровлення 
на відпочинку дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки 

щороку  
травень-
серпень  

Відділ освіти  
Керівники ЗНЗ 

3. Організація відпочинку дітей 
шкільного віку в закладах з денним 
перебуванням 

     щороку 
червень  

Відділ освіти  
Керівники ЗНЗ 

4. Забезпечення проведення огляду-
конкурсу на кращу організацію 
виховної роботи в дитячих закладах 
відпочинку, які функціонують на базі 
навчальних закладів району 

 
щороку  

Відділ освіти  
Керівники ЗНЗ 

5. Забезпечення змістового дозвілля, 
проведення культурно-масових та 
фізкультурно-спортивних заходів у 
дитячих закладах відпочинку 

 
щороку  

Відділ освіти  
Керівники ЗНЗ 

 


