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Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення 

учнів та вихованців закладів освіти влітку 2021 

року 

 

 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

постанови 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), розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.05.2021  

№ 524-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року», 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», наказів 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 13.05.2021 № 170 «Про 

організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2021 році», 

від 06.09.2021 № 605 «Про підсумки організації відпочинку  та оздоровлення 

дітей та підлітків міста Харкова у 2021 році», наказу Управління освіти від 

14.05.2021 № 46 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення 

дітей у 2021 році», в закладах освіти Індустріального району м. Харкова  було 

вжито ряд заходів з організації та проведення оздоровчої кампанії 2021 року. 

Улітку 2021 року, як і торік, на базі усіх закладів загальної середньої 

освіти (далі - ЗЗСО) з 07.06.2021 по 25.06.2021 працювало 18 дитячих закладів 

відпочинку (далі - ДЗВ).  На базі ДЗВ ЗЗСО №№ 15, 75, 80, 85, 113,  119, 121, 
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163    було організовано роботу літніх мовних груп, де відпочили та покращили 

свої навички спілкування іноземними мовами 320 учнів. 

Всього відпочинком у ДЗВ на базі ЗЗСО  району було охоплено 2344 

дитини, що на 24 дитини більше від прогнозованих показників  

Відпочинкова зміна тривала 14 робочих днів, режим роботи – шість  

годин. Для дітей організовувалось дворазове гаряче харчування.  

Під час роботи ДТВ особлива увага була приділена відпочинку дітей, які 

потребують особливої уваги та підтримки. У 2021 році в ДТВ відпочило                 

1033 дитини пільгових категорій, з них 180 дітей  пільгового контингенту були 

забезпечені дворазовим харчуванням за кошти міського бюджету. 

Організацію харчування дітей в ДЗВ  забезпечувало комунальне підприємство 

«Комбінат дитячого харчування». Вартість харчування 1 дитини на день становила 

30,00 грн. (у 2019 році – 25,00 грн.) Харчування дітей ДЗВ ХЗОШ №104 

відбувалося відповідно на базі ДЗВ ХЗОШ №71. 

У всіх таборах відпочинку було забезпечене медичне обслуговування 

вихованців. Випадків інфекційних захворювань, отруєнь упродовж відпочинкової 

зміни не зафіксовано, як в ЗЗСО, так і в ЗДО.  

За підсумками огляду – конкурсу ЗЗСО щодо визначення рівня якості 

послуг у сфері відпочинку кращими визначені ЗЗСО №№ 70, 75, 80, 118, 119, 

157. 

Дозвілля дітей під час перебування у ДЗВ було організовано з урахуванням 

протиепідемічних заходів щодо запобіганню розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.   

З 01.06.2021 по 31.08.2021 заклади дошкільної освіти працювали                             

за санаторним режимом роботи. 

Вартість харчування була збільшена на 10% і становила в день 28,5 грн.  

для дітей дошкільного віку та 33,00 грн. - для дітей раннього віку. 

Під час оздоровчого періоду в дитячих садках було організовано 

додатковий прийом  їжі – другий сніданок у вигляді яблучного соку, який 

видавався дітям під час денної прогулянки. У ЗДО завозились свіжі овочі, 

сметана, сир сичужний. Виконання фізіологічних норм становило 83%. 

Для організації оптимального питного режиму вихованці закладів 

дошкільної освіти були забезпечені кип’яченою та альтернативною водою 

гарантованої якості. 

Для проведення повноцінного оздоровлення дітей у ЗДО виділено 

додатково 446721,00 грн. бюджетних коштів. 

В дитячих садках оздоровлено у середньому  3795 дітей. З них 764 дитини 

пільгової категорії, що на 26 дітей більше у порівнянні з минулим роком. 

З метою якісної підготовки закладів дошкільної освіти до роботи в літній 

оздоровчий період придбано басейни надувні, іграшки, спортивний інвентар, 

накриття для пісочниць, пісочні набори, завезено пісок.  

У закладах дошкільної освіти  з метою зниження захворюваності дітей 

протягом літнього періоду здійснювався повний комплекс оздоровчо-загартовуючих 

заходів, передбачених освітньою програмою для дітей від двох до семи років 

«Дитина». 
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Ураховуючи зазначене вище, з метою підвищення рівня підготовки 

до проведення літньої оздоровчої кампанії у 2022 році  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головному спеціалісту Управління освіти Дворник О.М., методисту 

Центру освітніх технологій Управління освіти Провозьон В.Г.: 

2.1. Надати попередню інформацію щодо прогнозованих показників 

відпочинку та оздоровлення дітей у 2022 році. 

До 25.02.2022 

2.2. Здійснювати методичний супровід організації роботи таборів 

відпочинку та надавати рекомендації щодо складання планів роботи. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

2.3. Підготувати проєкт наказу про організацію заходів з літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей у 2022 році 

До 15.05.2022  

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. Надати попередню інформацію щодо прогнозованих показників 

відпочинку та оздоровлення дітей у 2022 році. 

До 15.02.2022 

2.2. Проаналізувати  підсумки відпочинку та оздоровлення дітей, 

узагальнити наказом, обговорити у педагогічних колективах. 

       Вересень – жовтень 2021 року 

2.3. Вжити заходів щодо оновлення форм роботи з дітьми під час 

проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії для забезпечення змістовного 

дозвілля вихованців. 

  Травень-червень 2022 року 

2.4.  Забезпечити охоплення організованими формами відпочинку та 

оздоровлення дітей різних соціальних категорій. 

Травень-червень 2022 року 

2.5. Під час організації діяльності дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку різних типів суворо дотримуватися вимог законів України 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Кодексу цивільного захисту України, Типового положення про дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.04.2009 № 422, інших нормативних документів з цього питання. 

Травень-вересень 2022 року 

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

наказ на сайті Управління освіти. 

До 20.09.2021 
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4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти      О.Л. ЗБИЦЬКА 

 
Дворник 

Провозьон                                                                                                                                                         Грицун 

 

 

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.   

3. 
Головний спеціаліст Управління 

освіти 
Паламар Д.Л.   

4. Методист ЦОТ Управління освіти 
Провозьон В.Г. 

 
  

 


