
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про заходи щодо оздоровлення та 

відпочинку дітей та підлітків міста в 

літній період 2018 року 

15 березня 2018 року Старокостянтинів   № 78 

 

 

На виконання Закону України від 04 вересня 2008 року № 375-VI «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей», з метою своєчасної підготовки і 

проведення оздоровчої кампанії влітку 2018 року, керуючись п. а ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей та 

підлітків міста в літній період 2018 року (додаються). 

 

2. Затвердити склад координаційної ради при виконавчому комітеті 

міської ради щодо оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків міста в 

літній період 2018 року згідно з додатком. 

 

3. Координацію дій щодо організації у місті оздоровлення та 

відпочинку дітей та підлітків міста в літній період 2018 року покласти на 

управління у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради. 

 

4. Виконавцям затверджених заходів забезпечити їх належне 

виконання, про що інформувати управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради щомісячно до 15 числа протягом червня-

вересня 2018 року. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                    М. Мельничук 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради       

15 березня 2018 року № 78 

 

Заходи 

щодо оздоровлення та відпочинку 

дітей та підлітків міста в літній період 2018 року 

 

1. Забезпечити першочергову організацію повноцінного відпочинку та 

оздоровлення дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних 

аварій, катастроф, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, 

бездоглядних дітей і дітей з девіантною поведінкою, вихованців дитячого 

будинку сімейного типу та прийомної сім'ї, дітей, батьки яких загинули від 

нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 

обов'язків, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п. 19   

ч. 2 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, 

а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час 

масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 

протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей – 

переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є 

лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та 

спортивних команд. 

Управління освіти, управління у справах сім'ї та молоді, 

управління соціального захисту населення, відділ з питань 

фізичної культури і спорту, служба у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради. 

Рекомендувати Старокостянтинівській центральній районній 

лікарні, Старокостянтинівському відділенню управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України 

в Хмельницькій області; 

травень-серпень. 

 

2. Поновити інформаційний банк даних щодо забезпечення 

оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків міста. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
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Управління освіти, управління у справах сім'ї та молоді, 

управління соціального захисту населення, служба у справах 

дітей виконавчого комітету міської ради; 

квітень. 

 

3. Провести міську нараду з підготовки до літньої оздоровчої кампанії. 

Управління освіти, управління у справах сім'ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

квітень. 

 

4. Провести робочу нараду з керівниками установ, підприємств, 

профспілок міста з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей 

працівників цих організацій. 

Управління освіти, управління у справах сім'ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

Рекомендувати Старокостянтинівському відділенню 

управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Хмельницькій області; 

квітень-травень. 

 

5. Поліпшити виховну, культурно-масову та фізкультурно-спортивну 

роботу з дітьми під час канікул, забезпечити дитячі оздоровчі заклади 

сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, ігровим і спортивним 

обладнанням. 

Управління освіти, управління у справах сім'ї та молоді, 

відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини, 

відділ з питань фізичної культури і спорту, управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради;  

травень-серпень. 

 

6. Провести роз’яснювальну роботу щодо необхідності вжиття заходів 

щодо страхування дітей та підлітків від нещасних випадків під час 

перебування їх у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

Управління освіти, управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

до 01 травня.  

 

7. Сприяти оздоровленню у таборах для підлітків схильних до 

правопорушень, бездоглядних дітей і дітей з девіантною поведінкою. 
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Служба у справах дітей, управління у справах сім’ї та 

молоді, управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

червень – серпень. 

 

8. Здійснити безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються 

на відпочинок та оздоровлення в дитячі оздоровчі заклади. 

Рекомендувати Старокостянтинівській центральній районній 

лікарні; 

червень-серпень. 

 

9. Сприяти оздоровленню дітей з сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, в оздоровчих закладах санаторного типу та дитячих 

оздоровчих таборах. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

Рекомендувати Старокостянтинівській центральній районній 

лікарні; 

червень - серпень. 

 

10. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

концертні виступи вихованців дитячої музичної школи. 

Управління освіти, відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради; 

травень-серпень. 

 

11. Залучати дітей та підлітків до участі у міських культурно-

мистецьких заходах. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

травень-серпень. 

 

12. Провести гала-концерт та концертні виступи учасників та 

переможців загальноміського конкурсу вокалістів «Веселковий дивоспів». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

червень-серпень. 

 

13. Забезпечити супровід колон автобусів, які перевозитимуть дітей у 

табори. 

Старокостянтинівський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції України в Хмельницькій області; 
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червень-серпень. 

 

14. Вжити заходів щодо забезпечення дитячих оздоровчих закладів 

безперебійним телефонним зв'язком, провести перевірку телефонної мережі до 

початку оздоровчої кампанії. 

Рекомендувати ЦЕЗ № 8; 

червень-серпень. 

 

15. Забезпечити цілодобову подачу електроенергії в місця оздоровлення 

дітей та підлітків. 

Рекомендувати Старокостянтинівському району 

електричних мереж; 

червень-серпень. 

 

16. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації підготовки та 

організації відпочинку та оздоровлення дітей, їх дозвілля, впровадження нових 

форм і методів роботи в дитячих оздоровчих закладах. 

Міське радіомовлення, відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

постійно. 

 

 

 

Керуючий справами                        підпис                          В. Янзюк  

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

15 березня 2018 року № 78 

 

Склад координаційної ради 

при виконавчому комітеті міської ради щодо оздоровлення та відпочинку 

дітей та підлітків міста в літній період 2018 року 

 

Бондарчук  

Тетяна Володимирівна 

- заступник міського голови, голова 

координаційної ради; 

Томчук  

Олександр Вікторович 

- начальник управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради, заступник 

голови координаційної ради; 

Заграюк  

Леся Леонідівна 

- головний спеціаліст управління у справах сім’ї 

та молоді виконавчого комітету міської ради, 

секретар координаційної ради; 

Василик  

Василь Миколайович 

- начальник Старокостянтинівського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в 

Хмельницькій області (за згодою); 

Грозян  

Іван Михайлович 

 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

Жомірук  

Євгенія Олександрівна 

- старший інспектор ювенальної превенції 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою) 

Камінська 

Валентина  Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

Муляр  

Василь Ігорович 

- завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

Нестерук  

Наталія Іванівна  

- начальник районного відділу статистики (за 

згодою); 
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Продовження додатка 

 

Пасічник  

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

Поляковська  

Тетяна Євгенівна 

- заступник головного лікаря 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні по охороні материнства і дитинства (за 

згодою); 

Сторожук 

Іван Вікторович 

- завідувач відділу з питань фізичної культури і 

спорту виконавчого комітету міської ради; 

Фесун  

Леся Едуардівна 

- директор Старокостянтинівського 

міськрайонного центру зайнятості (за згодою); 

Черновський  

Сергій Григорович 

- начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради; 

Шабельник  

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                                         В. Янзюк 

 

 

 

 


