
 
                                                    У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

                                                 ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 20 травня 2014 року      м. Здолбунів          № 107 

 

                   
 

 Про внесення змін до наказу  

  від 18.03.2014 №57 

 «Про організацію літнього  

   оздоровлення та відпочинку 

    дітей у 2014 році»  

 

На виконання районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 

2014-2017 роки, схваленої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 27 грудня 2013 року №564 та затвердженої рішенням районної 

ради від 12 березня 2014 року №647, Положення про проведення щорічного 

обласного огляду-конкурсу на кращу організацію виховної роботи в дитячих 

закладах відпочинку, які функціонують на базі навчальних закладів області, 

затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації від 31 травня 2010 року №286, зареєстрованого в 

головному управлінні юстиції у Рівненській області 4 травня 2010 року за № 

32/939 (далі-положення), розпорядження голови Здолбунівської районної 

державної адміністрації від 19 травня 2014 року №173  «Про організацію 

літнього відпочинку та оздоровлення дітей  у 2014 році»,  з метою забезпечення 

повноцінного відпочинку і оздоровлення учнів навчальних закладів району у 

літній період 2014 року, створення належних умов для освітньої, культурно-

виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного 

медичного обслуговування і харчування 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відділу освіти районної державної адміністрації : 

         сприяти направленню на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у стаціонарні оздоровчі заклади; 

         сприяти оздоровленню дітей, які постраждали  від  наслідків  аварії  на 

Чорнобильській АЕС, у санаторно-оздоровчих закладах області, України за 

рахунок  цільових  коштів; 

           забезпечити послугами оздоровлення та відпочинку стовідсоткове 

оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70-

відсотків дітей з малозабезпечених сімей і 50 відсотків дітей-інвалідів;  



забезпечити проведення районного та обласного етапів огляду-конкурсу на 

кращу організацію виховної роботи в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, які функціонують на базі навчальних закладів улітку 2014 року. 

 

 2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів : 

організувати створення на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №1 Здолбунівської районної ради Рівненської області у кількості 

100 учнів, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Здолбунівської районної ради Рівненської області у кількості 60 учнів, 

Здолбунівської гімназії Здолбунівської районної ради Рівненської області у 

кількості 100 учнів, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Здолбунівської районної ради Рівненської області у кількості 70 учнів, 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області у кількості 90 учнів, Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Здолбунівської районної ради 

Рівненської області у кількості 180 учнів,  Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І ступеня № 7 Здолбунівської районної ради Рівненської області у 

кількості 120 учнів, Бущанської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Здолбунівської районної ради Рівненської області у кількості 70 учнів, 

Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної 

ради Рівненської області у кількості 40 учнів, Спасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Здолбунівської районної ради Рівненської області у 

кількості 80 учнів, Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Здолбунівської районної ради Рівненської області у кількості 80 учнів, 

Гільчанської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної 

ради Рівненської області у кількості 110  учнів, Глинської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Здолбунівської районної ради Рівненської області у 

кількості 100 учнів, Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Здолбунівської районної ради Рівненської області у кількості  120   учнів, 

Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної ради 

Рівненської області у кількості 70 учнів, Дерманського навчально-виховного 

комплексу  «загальноосвітня школа І ступеня –гімназія» Здолбунівської 

районної ради Рівненської області у кількості 80 учнів, Ступнівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

агротехнічний ліцей» Здолбунівської районної ради Рівненської області у 

кількості 60 учнів, Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» Здолбунівської районної ради 

Рівненської області у кількості 160 учнів, Білашівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів: дошкільний навчальний 

заклад Здолбунівської районної ради Рівненської області у кількості 70   учнів, 

Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Здолбунівської районної 

ради Рівненської області у кількості 40  учнів, Кунинської  загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Здолбунівської районної ради Рівненської області у 

кількості 40 учнів, Новомощаницької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Здолбунівської районної ради Рівненської області у кількості 35 учнів, 

Маломощаницької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Здолбунівської 

районної ради Рівненської області у кількості 25 учнів, Новосілківської  



загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Здолбунівської районної ради Рівненської 

області у кількості 25 учнів, П’ятигірської  загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Здолбунівської районної ради Рівненської області у кількості 50 учнів, 

Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Здолбунівської районної ради 

Рівненської області у кількості  25  учнів  у період із 2 червня 2014 року по 20 

червня 2014 року роботу таборів відпочинку з денним перебуванням; 

забезпечити до 5 червня, 5 липня, 5 серпня, 5 вересня, 5 жовтня 2014 року 

подачу оперативних даних у відділ освіти райдержадміністрації  про 

проведення оздоровлення і відпочинку дітей; до 15.10.2014 – про стан 

проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей, відповідно до 

встановленої форми, що додається; 

забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку санітарними 

паспортами та пройти медогляд працівникам, які мають працювати в 

оздоровчому закладі, а також дотримуватись виконання вимог державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання та організації режиму 

діяльності дитячих оздоровчих закладів; 

забезпечити функціонування дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, залучати дітей, схильних до правопорушень, бродяжництва, 

вживання алкогольних, психотропних та наркотичних засобів, проводити 

роботу, спрямовану на формування навичок здорового способу життя; 

охопити дітей дошкільного віку літнім відпочинком та оздоровленням у 

дошкільних  навчальних  закладах за рахунок переведення  їх  на  оздоровчий  

режим  роботи; 

забезпечити залучення до роботи з дітьми у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку висококваліфікованих педагогічних працівників; 

проводити роботу щодо підбору супроводжуючих груп дітей, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на оздоровлення з числа педагогічних 

працівників; 

уживати заходи, спрямовані на безпечне перебування дітей у дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, підвищення відповідальності керівників, 

вихователів та інших працівників за життя і здоров’я дітей, приділяти особливу 

увагу профілактиці дитячого травматизму та запобіганню нещасних випадків; 

організовувати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  

культурно-масові та фізкультурно-спортивні заходи, відвідування дітьми 

театрів, музеїв, інших закладів культури і мистецтва, відзначення дат 

державного та національного календаря; культурно-виховні заходи (конкурси, 

вікторини, театральні, концертні дійства) з виховання у дітей почуття 

національної свідомості, патріотизму, популяризації європейських 

демократичних цінностей та відродження національних традицій, сприяти 

розвитку творчих здібностей у дітей;  

забезпечити проведення виховної роботи у пришкільних таборах 

українською мовою; 

проводити роботу щодо залучення дітей до активного відпочинку шляхом 

проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок) по регіонах 

України для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної історії; 



активізувати роботу педагогічних колективів загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів щодо організації змістовного дозвілля дітей 

під час канікул; 

здійснювати контроль щодо наявності у загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладах планів роботи з дітьми на період роботи пришкільних 

таборів та їх виконання; 

забезпечити організацію та проведення районного  огляду-конкурсу на 

кращу організацію виховної роботи в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, які функціонують на базі навчальних закладів улітку 2014 року. 

Подати  узагальнюючі матеріали про підсумки районного конкурсу та 

матеріали закладів оздоровлення та відпочинку, що стали переможцями, в 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти до 

08.09.2014 (за формою згідно з положенням); 

залучити до роботи в пришкільних таборах відпочинку педагогів- 

організаторів, соціальних педагогів, практичних психологів для проведення 

заходів з дітьми. 

 3. Затвердити грошову норму відповідно до виділених коштів: у школах міста 

та в Здовбицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  Здолбунівської районної 

ради Рівненської області -6 грн.10 коп., у сільських школах – 5 грн.10 коп. 

4. Калькулятору відділу освіти райдержадміністрації Семенюк Ю.В. розробити 

меню в межах грошової норми. 

5. Відокремленому підрозділу-централізованій бухгалтерії відділу освіти  

внести зміни в кошторисні призначення відповідно до даного наказу.   

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

В.о.начальника  відділу                                                                         А.Демедюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект наказу підготував 

головний спеціаліст відділу освіти                                                  І.Рудько 

 

Погоджено: 

юрисконсульт                                                                                     І.Кухарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток   

                  до наказу відділу освіти 

                  Здолбунівської районної 

                  державної адміністрації 

                   від        .05.2014 №  
 

Звіт 
 про хід літнього оздоровлення та відпочинку дітей __________________________району  

                                             станом на ___.____. 2014 

 

1. Усього охоплено оздоровленням та відпочинком (чол.)- ___________ , у % до їх к-ті ___.  

2. У тому числі 

    2.1. Оздоровленням - ________, у % до їх к-ті _____. 

    2.2. Відпочинком - ________, у % до їх к-ті _____. 

 

3. Організовано роботу дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку                                                        _____ , у них _______ учнів. 

  

    3.1. З денним перебуванням                                                    _____ , у них _______ учнів. 

                         

   3.2. Праці та відпочинку                                                              _____ , у них _______ учнів. 

  

   3.3. Наметових містечок                                                           _____ , у них _______ учнів. 

                      

4. Охоплено дітей дошкільних навчальних закладів               _____ , у % ___. 

5. Охоплено оздоровленням дітей та учнів за їх статусом та категоріями: 

   5.1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (чол.) ____ , у % до їх к-ті. 

   5.2. Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (чол.)                 ____ , у % до їх к-ті. 

   5.3. Діти із малозабезпечених сімей (чол.)                                              ____ , у % до їх к-ті. 

   5.4. Діти-інваліди (чол.)                                                                            ____ , у % до їх к-ті. 

 5.5. Діти із багатодітних сімей (чол.)                                                      ____ , у % до їх к-ті.         

5.6. Діти із неповних сімей (чол.)                                                               ____ , у % до їх к-ті. 

   5.7. Діти із сімей загиблих військовослужбовців (чол.)                       ____ , у % до їх к-ті. 

   5.8. Переможці предметних олімпіад, конкурсів (чол.)                      ____ , у % до їх к-ті. 

   5.9. Діти, схильні до правопорушень, та з ”групи ризику” (чол.)         ____ , у % до їх к-ті. 

6. Охоплено дітей та учнів відпочинком за їх статусом та категоріями:        

   6.1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (чол.) ____ , у % до їх к-ті. 

   6.2. Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (чол.)                 ____ , у % до їх к-ті.   

6.3. Діти із малозабезпечених сімей (чол.)                                              ____ , у % до їх к-ті. 

6.4. Діти-інваліди (чол.)                                                                            ____ , у % до їх к-ті.   

6.5. Діти із багатодітних сімей (чол.)                                                      ____ , у % до їх к-ті. 

  6.6. Діти із неповних сімей (чол.)                                                            ____ , у % до їх к-ті. 

  6.7. Діти із сімей загиблих військовослужбовців (чол.)                       ____ , у % до їх к-ті. 

6.8. Переможців предметних олімпіад, конкурсів (чол.)                      ____ , у % до їх к-ті.   

6.9. Діти, схильні до правопорушень, та з ”групи ризику” (чол.)         ____ , у % до їх к-ті. 

7. Виділено коштів на оздоровчу кампанію (усього в тис. грн)- ___________ , із них 

      для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування _______ 

8. Виділено коштів на організацію роботи закладів оздоровлення та відпочинку  

       (усього тис. грн)-_______________________                                                                  
 

Начальник  табору     _________________                   _______________ 


