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Н А К А З 

 

10.06.2021                                      № 57 
 

 

Про здійснення оперативного контролю  

за станом організації заходів з літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей у 2021 році 

 

 

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», з метою належної підготовки та проведення літньої оздоровчої 

кампанії у 2021 році, дотримання законодавства у сфері оздоровлення 

та відпочинку дітей 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Здійснити оперативний контроль за станом організації заходів                     

з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2021 році у ЗЗСО №№ 26, 70,75, 

104, 118, 155 

11.06.2021 

2. Затвердити склад комісії з оперативного контролю за станом організації 

заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2021 році (далі - Комісія) 

згідно з додатком (додаток 1). 
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3.  Затвердити примірний перелік питань, для здійснення оперативного 

контролю за станом організації заходів з літнього відпочинку та оздоровлення 

дітей у 2021 році, згідно з додатком (додаток 2). 

4. Головному спеціалісту Управління освіти Дворник О.М. узагальнити 

результати оперативного контролю за станом організації заходів з літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей у 2021 році. Інформацію заслухати                  

на апаратній нараді. 

14.06.2021 

5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти        О.Л.ЗБИЦЬКА 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 
Назва посади ПІБ Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління освіти 
Грицун Н.О. 

 
  

2. Головний спеціаліст Управління освіти 
Дворник О.М. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дворник                                                                                                                                                                 Грицун 

 



 3 

Додаток 1 

до наказу Управління 

освіти адміністрації  

Індустріального району 

Харківської міської ради 

від 10.06.2021 № 57 

 

Комісія з оперативного контролю  

за станом організації заходів з літнього 

 відпочинку та оздоровлення дітей у 2021 році 

 

 

Збицька О.Л.  начальник Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради, 

голова комісії. 

Дворник О.М. - Головний спеціаліст Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради, 

заступник голови комісії. 

Члени комісії: 

 
  

Пєшков А.Є. - Головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного 

нагляду Управління державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства в м. Харкові Головного 

управління Держпродспоживслужби в Харківській 

області (за згодою); 

Вакулєнко О.І. -    технік-технолог КП «КДХ» (за згодою). 
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Додаток 2 

до наказу Управління 

освіти адміністрації 

Індустріального району 

Харківської міської ради 

від 10.06.2021 № 57 

 

Примірний перелік питань 

 для здійснення оперативного контролю за станом організації заходів  

з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2021 році 

 

1. Наявність акту комісії про відкриття табору відпочинку на базі закладу 

освіти. 

2. Наявність Положення про  табір відпочинку з денним перебуванням, 

створеного на базі закладу освіти (затверджене та погоджене в установленому 

порядку, відповідність нормативним вимогам). 

3. Наявність, своєчасність та нормативність видання наказів  

з організації відпочинку в закладі освіти. 

4. Наявність, змістовність плану роботи табору.   

5. Наявність соціального паспорта та його відповідність  кількості дітей 

пільгових категорій, охоплених відпочинком у таборі. 

6. Наявність режиму роботи табору,  графіка роботи працівників, обліку 

відвідування табору вихованцями. 

7. Нормативність, своєчасність видання наказів про виїзд дітей  

на екскурсії, за межі табору. 

8. Санітарний стан обідньої зали, рукомийників, приміщень харчоблоку. 

9.  Дотримання циклічного меню.  

10.  Дотримання умов та термінів збереження швидкопсувних продуктів, 

терміни їх реалізації. 

11.  Якість миття посуду, дотримання вимог щодо використання 

та зберігання посуду. 

12.  Стан роботи щодо організації питного режиму. 

13.  Відповідність обліку  харчування  даним відвідування вихованцями 

табору та обліку даних про харчування цих дітей у шкільній їдальні. 

14.  Стан медичного обслуговування у таборі відпочинку. 

 


