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Н А К А З 

 

17.05.2021                               № 47 

 

 

Про утворення оперативної групи та призначення 

відповідальних з питань координації відпочинку 

та оздоровлення дітей та підлітків улітку 2021 

року 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами), Головного державного санітарного лікаря України 

від 23.04.2021 №4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 

«Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління 

освітою», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.05.2021 

№ 330 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей міста Харкова  

у літній період 2021 року», наказу Департаменту освіти Харківської міської 

ради від 13.05.2021 №170 «Про організацію заходів з літнього відпочинку  

та оздоровлення дітей у 2021 році», з метою належної підготовки та проведення 

літньої оздоровчої кампанії у 2021 році, дотримання законодавства у сфері 

оздоровлення та відпочинку дітей 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити оперативну групу з питань координації відпочинку та 

оздоровлення  дітей і підлітків у складі: 
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- Дворник О.М. – головний спеціаліст Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради; 

- Куртова О.Я. – завідувач Центру освітніх технологій Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради; 

- Матвієнко Л.І. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради; 

- Малюгов В.А. – начальник господарчої групи Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради.; 

- Моісєєва Н.М. – методист Центру освітніх технологій Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради; 

- Провозьон В.Г. – методист Центру освітніх технологій Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради. 

2. Членам оперативної групи забезпечити якісну роботу щодо координації 

відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків улітку 2021 року. 

Протягом оздоровчої кампанії 

3. Призначити відповідальними за організацію відпочинку та оздоровлення 

дітей і підлітків улітку 2021 року  Дворник О.М. – головного спеціаліста 

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради та Провозьон В.Г. – методиста Центру освітніх технологій Управління 

освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради. 

4. Відповідальним за відпочинок та оздоровлення Дворник О.М. та Провозьон 

В.Г. забезпечити контроль за належною підготовкою та проведенням літньої 

оздоровчої компанії 2021 року. 

                                                        Травень – серпень 2021 року 

5. Головному спеціалісту Управління освіти Дворник О.М.: 

5.1. Організувати перевірку готовності до відкриття таборів відпочинку. 

До 04.06.2021 

5.2  Організувати проведення огляду-конкурсу на кращу підготовку ЗЗСО 

до проведення відпочинку дітей.  

До 23.06.2021 

5.3. Направити до Департаменту освіти Харківської міської ради  узагальнену 

інформацію про проведення огляду-конкурсу. 

До 25.06.2021 

7. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

Заступник начальника Управління освіти     Н.О. ГРИЦУН 
 

 

 
Дворник                                                                                                                                      Грицун 
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З наказом від 17.05.2021 № 47 ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 
Назва посади ПІБ Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Дворник О.М.   

2. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Паламар Д.Л.   

3. 
Завідувач ЦОТ Управління освіти 

 
Куртова О.Я.   

4. 
Головний бухгалтер ЦБ Управління 

освіти 
Матвієнко Л.І.   

5. 
Начальник господарчої групи 

Управління освіти 
Малюгов В.А.   

6. 
Методист ЦОТ Управління освіти 

 
Провозьон В.Г.   

7. 
Методист ЦОТ Управління освіти 

 
Моісєєва Н.М.   

 

 

 

 
 

 


