
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 РІШЕННЯ 

 
смт Софіївка                                   № 33                       26 квітня  2019 року 
 

Про організацію оздоровлення  
та відпочинку дітей влітку 2019 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 влітку 2019 
року, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 
 

1. Затвердити мережу пришкільних таборів з денним перебуванням  
на базі закладів загальної середньої освіти Софіївської селищної ради на 
2019 рік (додається) для всіх учнів 1-4 класів та учнів 5-11 виключно 
пільгової категорії, а саме: 
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;  
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;  
- дітей, що прибули з тимчасово окупованих територій України та районів 
проведення антитерористичної операції;  
- дітей учасників бойових дій. 



  2. 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. 

3. Оплату харчування у пришкільних таборах здійснювати за 
рахунок селищного бюджету згідно з додатком 1. 

4. Відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
забезпечити: 

4.1.Комісійне відкриття пришкільних таборів з денним 
перебуванням за умови виконання вимог чинного санітарного 
законодавства України. 

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

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

4.4. 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. 

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

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

4.7. Проведення нарад, семінарів, інструктажів з директорами 
пришкільних таборів із питань організації оздоровлення та відпочинку 
дітей влітку 2019 року. 

4.8. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки, у дитячих оздоровчих таборах за рахунок селищного 
бюджету згідно з додатком 2. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради          
Маська А.О. 
               
 
В. о. селищного голови      Л. НАЗАРЕНКО 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради  
від   26.04.2019 № 33 

 
 

Мережа 
пришкільних таборів з денним перебуванням на базі 

закладів загальної середньої освіти Софіївської селищної ради 
 
 

Назва закладу загальної середньої освіти,  
на базі якого розташований пришкільний 

табір з денним перебуванням 
Термін Кількість дітей 

Комунальний заклад «Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської селищної ради  
Софіївського району  
Дніпропетровської області 

Травень-червень 
2019 року 50 

Комунальний заклад «Володимирівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 
Софіївської селищної ради  
Софіївського району  
Дніпропетровської області 

Травень-червень 
2019 року 14 

Запорізька філія комунального закладу 
«Софіївська опорна загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів»  
Софіївської селищної ради  
Софіївського району  
Дніпропетровської області 

Травень-червень 
2019 року 34 

Софіївська філія комунального закладу 
«Софіївська опорна загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів»  
Софіївської селищної ради  
Софіївського району  
Дніпропетровської області 

Травень-червень 
2019 року 34 

 
ВСЬОГО  
 

132 
 

  

   
   
 
   
Начальник відділу освіти        В. А. МАЗЕНКО 
 
 
 

  

 


