
ОБУХIВСЪItА МIСЪКА РАДЛ
киiвськоi оБллстI

ВИКОНАRLIИЙ KOMITET

розпоряджЕння Nь 3rЗ

вiд <<iф>липня 2021 року MicTo Обухiв

Про органiзацiю та проведення оздоровлення
i вiдпочинку лiтей у 202l роui

вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 ЗаконУ УкРаiНИ <ПРО

мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, Нд виконання Закону УкраIни ,,ПРо
оздоровлення та вiдпочинок дiтей>, Комплексноi MicbKoT Програми пiдтримки

сiм'i та забезпечення прав дiтей ,,назустрiч дiтям" на територii Обухiвськот
MicbKoi територiальноi громади на 2021-2025 роки, на 202l piK, затвердженоi

рiшенням cecii Обухiвськоi MicbKoT рали КиiвськоТ областi вiд 24.12.2020 JYQ б3-

3-уtп, з метою забезпечення належноi органiзашiт оздоровлення та вiдпочинку

дiтей, якi потребують особливот уваги, а саме: дiтей-сирiт; дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування; дiтейчз. Особливими освiтнiми потребами; дiтей

працiвникiв правоохоронних органiв та журналiстiв, якi загинули пiд час

виконання службових обов'язкiв; дiтей, один iз батькiв яких загинув (пропав

безвiсти), у районi проведення антитерористичнот операuiт, бойових дiй чи

збройних конфлiктiв або помер внаслiдок поранення, контузiТ чи калiцтва,

одержаних у районi проведення антитерористичнот операuiт, оос, бойових дiй
чи збройних конфлiктiв, а також внаслiдок захворювання, одержаного у перiод

y"u.ri в антитерористиЧнiй опеРашii; учасникiв бойових дiй на сходi краIни;

дiтей внутрiшньо-перемiцених осiб ,iз схiдних областей, АР Крим, м,

севастополя; дiтей сiмей загиблих та постраждалих учасникiв масових акцiй

громадського протесту Пiд .1з. лlотIiевих подiй на Майданi Незалежностi; дiтей

ii малозабезпечених i багатодiтtлих сiмей; дiтей, якi залишилися без догляду;

дiтей, ciM'i яких опинилися в склалних життсвих обставинах; талановитих та

обдарованих дiтей:

1. Утворити мiжвiдомчий оперативний штаб з координацiт проведення

оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2021 рошi (далi - оп'еРативний штаб) У

складi, згiдно з додатком 1.

2. Затвердити План заходiв щодо органiзацiт та проведення оздоровлення

i вiдпочинку лiтей у 2021 poiti, згiдно з додатком 2.



3. Оперативному штабу:
з.1 . забезпечити взасмодiю з пiдприсмствами, установами та

органiзацiями ycix форп,r власностi, а також благодiйнимИ та релiгiйнимИ
органiзачiями i фондами щодо FIалання фiнансовот та матерiальноi допомоги в

органiзацiТ лiтtlього оздоровJIе}Iня та вiдпо.tинt<у дiтей, якi потребують

особливоТ соцiальноТ уваги
З.2. здiйснювати монiторинг cTai{y пiдготоtзки та проведення оздоровчоi

кампаl-riт, якостi надання послуг з оздоровлення та вiдпо,Iинку дiтей, безпеttи

перебування дiтей у закладах оздоровленIIя та lзi/lгtочинку;

3.3. здiйснlовати пiдго,говку пропозицiй ,га рекомендацiй з питань, шо

належать до його компетенцiI, та вносити Тх на розгляд Обухiвському MicbKoMy

головi.
4, Слркбi у справах дiтей та ciM'T викоLIавчого KoMiTeTy Обухiвськоi

MicbKoT Ради КиТвськоТ обласr,i, уIIовI{ова)I(еним особам виконавчого KoMiTeTy

обухiвськоi MicbkoT ради Китвсt,кот об.lrас,гi забезпечити свосчасне гtроведення

тендерних торгiв та закугliвjIю i{и,гяLIих оздоровчих гlутiвок для дiтей пiльгових

категорiй, вiдповiдно до пункту 1.28 Кошторису КомплексноI MicbKoT Програми

пiдтримки ciM'T та забезпеLIеIIIля прав дiтей <<I-Iазустрiч дiтям> на територiТ

ОбухiвськоТ MicbKoT тери,горiа.lIыlот l,ромаllи lla 2021-2025 роки, на 202l piK,

затверltженоi рirпеtlням ceciT Обухiвськот MicbkoT рали Itитвськот областi вiд

24.122о20 ]rгg бЗ-3-уIII, та за paxyrjoк KoutTiB, видiлених з мiського бюджету на

202l piK.
5. Слух<бi у справах дtiтей та ciM'T викоI{авчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ

MicbkoT Ради I{итвськот областi забезпе.tувати свосчасне узагальнення
оперативнот iнформацiт про перебiг.лiтrlього оздоровлення та вiдпочинку дiтей

для подальшого iнформування I{иТвськот облдержадмiнiстрацiТ.
6. Контроль ям цього розпорядження покласти на заступника

мiського голови

IVIiський голо

Вик. Жевага |().(.).

о.М[.Левченко
*.m;try



\
lодаток l

д() розпорядження
Обухiвського мiського голови

Bi д,t4 riоl .2021 Ng 3"f3

склдд
мiжвiдомtlого otlepaTll в}lого шI,габу

iз коорлинацiТ проведеIIня оздоровлеlIlIя r,a вiдltо.lиIIку дiтей
у 202l роui

ТIIевченко
AHToHiHa Василiвttа

Жевага
Юлiя Олександрiвна

Богданович
Тетяна IBaHiBHa

- заступгlик шлiського голови,
голова штабу

- FIачаJIьник служби у справах дiтей та
ciM'T виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоI
MicbKoj' ради КиТвськоТ областi, заступник
I,оJlови rrrтабу

Члеtl и оtlерат,и вIIого шrтабу :

- наLIальltик вiддi.llу кулыури, нацiональностей
релiгiй Rикогlавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ мiсы
ра/]и КиТвськоТ об;rастi

Бойко - староста села f(ерев'ягtа
Олександр Михайлович

Гуменюк - староста села Нещерiв
Анатолiй Свгенiйович

Заднiпряна - сl,ароста села l'epMaHiBKa
тетяна Миколаiвна

Iщенко - заступник'начальника упрЬвлiння соцiального
Вiкторiя BiKTopiBHa захистч tIасеJIеtIня виконавчого KoMiTeTy

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ областi

Коломiсць - начальIlик управлittня освiти виконавчого
Олена ГеннадiТвна KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ

областi

Кур'ян - староста сiл Красгrа Слобiдка, Безiменне
Григорiй Iванович



Ленда
Олександр Миколайович

Мотасова
Свiтлана IBaHiBHa

Назаренко
оксана IBaHiBHa

CeMeHtoK
Тамара Григорiвна

Тарасенко
Тетяна Борисiвна

Чекарамiт
Сергiй Анатолiйович

Шкурко
свiтлана Василiвна

- начальник сектору з питань надзвичайних
сlл,гуаtliй та цивiльFIого захисту населення
оборонноtrvобiлiзацi йtrого вiддiлу виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ
областi

- дирек,гор Обухiвського мiського центру
соtliа.ltьrtих с.ltужб для ciM'T, дiтей ,га молодi

- IIачальник вiддiлу у справах ciM'T служби у
справах дiтей та ciM'T виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi

- староста села ГIерше Травня

заступIIик головного лiкаря КНП ОМР
<Обухiвсl,кий мiський центр первинноТ
меди ко-сагr iтapHoT допомоги))

- начальник вiддiлу молодi, фiзичноi
куJIьтури ],а спорту виконавчого KoMiTeTy
MicbKoT ради

-.- q/y вiддiлу превентивноТ дiяльностi
Обухiвського вiддiлу полiцiТ ГУ НП
УкраТни в КиТвськiй областi (за згодою)

IО.о.Жевага



/]олаток 2

до розпоряд}кення
Обухiвського мiського голови

uiд чdГrО'1.202| М3lР

IIлаrr заходiв
, шодо органiзацiТ та провеленFIя оздоровленFIя i вiдпочинку дiтей

у 2021 рочi

1, Вжити заходiв у 2021 роцi шодо забезпечеFIня оздоровленням та

вiдпочинком:
- l00% дiтей-сирiт, дiтей, позбавJrеrrих баl,ькiвського пiклування; дiтеЙ,

один iз батькiв яких загиFIув (пропав безвiсти) у районi проведення

антитерористичних операцiй, бойових дiЙ чи зброЙних конфлiктiв або помер

внаслiдок поранен}Iя, контузiт чи калiцтва, одержаних у районi tIроведення

антитерористичних операцiй, оос, бойових дiй чи збройних конфлiктiв, а

також вtласлiдок захворlоваIlLIя. олержа}rого в перiод участi в

антитерористичгliй операцiт, дir,ей, оди}l iз батькiв яких загинув пiд час масових

акцiй громадянського протесту або помер вtlасrтiдок поранеFIFIя, контузiТ чи

калiцтва, одержаних пiд час масових акrtiй гроN4а/(яI]ського протесту, дiтей,
батьки яких загинулLl Bilt неIцасLIих випадl<itз на виробниtlтвi або гliд час

виконання службових обов' язl<i в,

- не менlпе 75% дiтей з особливим14 осtзi,ггtiми 1-1отребамИ, ДiТей З

багатодiтних i малозабезпечених сiплей; дi,гей, батьки яких мають статус
((учасника бойових дiй>;

- до 50%.цiтей iнших соцiально незахиIIIе}{их категорiй.

Служба у справах дiтей
управлiння освiти,
захисту населення
KoMiTeTy MicbKoT ради
Постiйно

та ciM'T,

соцiального
виконавчого

2, Пр" визначенгti Micttb проведегIIIя озllоровленнrl та вiдпочиtlку
забезпечити оптимальнi умови для безпечного перебування дiтей у закJIадах

оздоровЛення та вiдпочинкУ tUляхоМ направленIIя Тх до закладiв, що

розташованi на територiт Китвськот об.lrас,гi або територiях максимально

вiддалених вiд зони проведення операшiт Об'сднаних сил, тимчасово

окупованоТ територiТ та територiй, шlо межуIоть з ними.
Слу>rtба у справах дiтей та ciM'T,

управлiння освiти, соцiального
захисту населення виконавчого
KoMiTeT1, MicbKoT ради. Постiйно

\



3. Забезпе.tити llроведеннrI оздоровлеIlLIя ,],а вiдпочинку дiтей, якi
потребуrоть особливоТ соцiальноТ уваги та гliдтримки вiдповiдно до Закону
Украiни uПро оздоровленI{я та вiдпочиIJок дiтей>, KpiM дiтей, потерtriлих вiд
наслiдкiв ЧорнобильськоТ катастрофи та дiтей працiвникiв агропромислового
комплексу та соuiальноТ сфери села, звернувши особливу увагу на дiтей-сирiт,
дiтей, позбавлених батькiвсl)коl,о пil<лувагlня, дiтей з багатодiтних та
малозабезпечених сiмей, дцiтей учасникiв АТО, ООС, дiтей ВПО зi статусом
постраждалi внас.lтiдок восrtltих lliй та збройнtах r<он(lлiктiв, дiтей з особливими
освiтнiми потребами, за коtllти, IIlo перелбаченi у b,lictteBoMy бtоджетi на
поточнии plk.

С.lrу>кба у справах дiтей та ciM'i
I]иконавLtого KoMiTeTy MicbKoT рали
Лlлгtень - серпень 2021 року

4. Забезпечити свосчасний пiдбiр та rrаправлеIJня на оздоровлення i

вiдпочинок дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених ба,гькiвського пiклуваrrFIя, та дiтей
шкiльного BiKy, дiтеt?, один iз батькiв яких загиtIув (пропав безвiсти) у районi
проведення антитерористичнот операшiт, бойових дiй чи збройних конфлiктiв
або помер внаслiдок поранеIlFIя, коrлтузii LIи ка.гliцr,ва, одержаних у районi
проведеFrня антитерористичноТ операrtiТ, бойових дiй чи збройних конфлiктiв, а
також внаслiдок захворIоваIIF{я, о/]ер>l(аного в перiод1 участi в
антитерористичнiй операrtiТ. дiтей. одиII iз бат,l,кiв яких загинув пiд час масових
акцiй громадяtIського проr,есту або помер вIlаслiдок поране}lня, контузiТ .tи
калiцтва, одержаних пiл .lac масових акrriй грома/(янського протесту, лiтей,
батьки яких загинули lзilt l{сIIlасIIих випалкiв Ila виробниrlтвi або пiд час
виконання службових обоlз'язкiв, /1iт,ей з iнвалiлItiстtо, дiтей з багатодiтних i

малозабезпечеF{их сiмеЙ, дiтеЙ, oni оп"*r"JI14сь в сl(JIа]]них життсвих обставинах,
згiдно з отриманим розподiлом гtу,гiвоr< на I(иТвсьtсу область, за рахугtок коштiв
з державного та обласного бюджетiв, часl,ковоТ оплатI4 батькiвських коштiв.

Служба у справах дiтей та сiм'i
I]и коIJавLIого KoMiTeTy MicbKoT рали
Протягом 2021 року

5. I-Iадавати в межах компетенцiТ o.nonrt.,roou'' керiвникам дитячих
закладiв оздоровлеttня та вi/tпочиrrку ОбухiвсI;l(оI"о райоrrу КиТвськоТ областi
щодо:

l) оргаrriзацii роботи cтocoBнo забезгlе.tсtltlя IIоже)(ноТ безпеки в зонах
вiдпочинку та оздоровлеI-Iня;

2) привелення у вiлповiднiсть /{о вимоI, tlopм l,а правил пожежноТ безпеки
шляхiв eBaKyarriT, системи протипо}ке)кtIого захисту, електрогосподарства,
внутрiшнiй та зовнiшнiй водопровiд дитячих оздоровчих закладiв та таборiв
вiдпочинку, забезпечення булiвлi та примiIцеIJFIя дитячих оздоровчих закладiв
та таборiв вiдпочинку необхiдною кiлькiстю первинних засобiв пожежогасiння,
укомплектування пожежних tцитiв необхiлttиN,{ протипоже)tним iнвентарешл;

З) визIJачення у BcTatloBJIeнoMy порядку вiдповiдаJIьI{их осiб за
протипожеrкний стан булiвелL, споруд, гlримiIJIеFIь та здiйснеFIня контролю за
дотримаIJIIям проти поже)(rI ого режиму I Ia за кр i гIJI е t{их lIiльни tIях ;



4) невiдкладного повiдоN4лення в теJlефонному режимi та письN{ово

/ слркбу у справах дiтей та ciM'T КиТвськоТ обллер>l<адьцiгtiстраuiТ про надзвичайнi
випадки, що стосуIоться пожежF{оТ безпекll, отрусння дiтей в закладах
оздоровлен}Iя та вiдпочиFIку дtiтей гtiд час Тх перебува}{ня.

Cercтop з питаI-Iь надзвичайних
ситуаlliй та цивi-ттьного захисту
t{аселення виконавLIого KoMiTeTy
MicbKoT ради

ГIостiйно

б. Активiзувати роботу з пiдприемствами, уста}Iовами та органiзацiями
ycix фор, власностi, а тако}к благодiйttипли tlргагriзашiями i фондами щодо
залучення позабюд)tетних коштiв для органiзаltiт роботи з оздоровлення та
вiдпочинку лiтей ОбухiвськоТ MicbKoT тери,горiальrtоТ громади.

Слухсба у справах дiтей та ciM'T
виl(онавLIого копцiтету MicbKoT ради
Постiйно

7, Сприяти дiяльностi дитячого лiтttього ,габору вiдпочинку <<Ковчег>,

церкви евангельських Християн Баптисr,iв, що буле розташовуватися на
територii Нешерiвського старостиFIського округу для дiтей соr(iально
незахишених категорiй та для дiтей прихожаI{ Ilеркви.

Слу>I<ба у справах дiтей та ciM'T
ви I(онавчого l<oMiTeTy MicbKoT ради
ЛипеIIь - серпень 202l року

8. Забезпечити спiльно з мiжrrарод}tими б'lrагодiйними органiзачiями,
фондами, асоцiацiями пiдбiр груп дiтей, якi потребуrоть особливоi соцiальноI
уваги та пiдтримки, за погодженням зi службою
КиiвськоТ облдержадмiнiстраuiТ, i rrаправленttя
вiдпочинок за кордон.

Слух<ба у справах дiтей та ciM'T
виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради
Пос,гiйгrо

9. Забезпе.lити проведе}Ir{я сllортивно-масових заходiв, змагань, iгор,
екскурсiй, красзнавчих походiв, lзiлвiдува}Iня заклалiв r<ультури та мистецтв та
iнших освiтньо-реабiлiтацiйних заходiв для пilu]iTkiB середнього та старшого
шкiльного BiKy.

Угtравлiння освiти, вiддiл культури,
нацiональttостей fa релiгiй, вiддiл
молодi, фiзкультури та спорту
викоI]авчого KoMiTeTy MicbKoT ради
Липень - серпень2021 року

у
Тх

справах дiтей та сiм'i
на оздоровлення та



/
10. Забезпечити супроводження спецiалiзованими автомобiлями

патрульноi полiцiТ колони з п'яти i бiльше автобусiв, що здiйснюють
перевезення органiзованих груп дiтей до мiсць оздоровлення i вiдпочинку та у
зворотному напрямку, вiдповiдно до постанови КМУ вiд 18.02.1997 JVg 176
<Про затвердження правил надання пс)слуг пасажирського автомобiльного
транспорту)

У повноваженi тriдроздiли
ОбухiвсLкого вiддirrу полiцiТ ГУ НПУ
в Китвськiй областi
IIос,гiйr+о

l l. Забезпечити дотриманIlя публiчноТ безпеl<и та порядку у мiсцях
вiдпо.tинку лiтей. Здiйснrовати цi.llодобове гIа,грулюI]анr{я працiвFIиками полiцiТ
та КНП <ОбухiвськоТ MicbKoT варти)) ди,гяLIих закла/liв вiдпочинку з денним
перебуванням.

Уповноваженi пiдроздiли
Обухiвсr)кого вiллiлу полiцiТ ГУ FIПУ
в КtаТвськiй областi, I(FIП <Обухiвська
MicbKa вар,га))

ГIостiйно

12. Забезпечити в установленому порялку медичний огляд та видачу
<Медичноi довiдки на учня, який вiд'Тждrкас в озllоровчий табiр> (форма 079lo)
дiтям, якi направляIоться rtа вiдгlочинок ,],а оз/lороt]JIеFIня до дитячих закладiв
оздоровлення та вiдпочинку.

КНГr ON4P <Обухiвський мiський
цен,гр tlервинIIоТ медико-санiтарноТ
/IопомоI,и))
Ilостiйrrо

13. Надавати службi у справах дiтей та ciM'i Киiвськоi
облдержадмiнiстрачii оперативну iнформаuiю про кiлькiсть дiтей, забезпечених
оздоровленням та вiдпочинком за формоIо, визначеною службою у справах
дiтей та ciM'T облдержадмiнiстрачii.

Служба у справах дiтей та ciM'T
виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради
ло 20 LIисла щомiсяця

Начальник служби у справах дiтей
виконавчого KoMiTeTy MicbKoI ради

та ciM'T
IО.о.}Кевага


