
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

           ПРОЄКТ 

від _______________ №________ 
                               м .Покровськ 

 

 
Про організацію оздоровлення  

та відпочинку дітей та підлітків  

у м. Покровську в 2020 році 

 

 

З метою створення оптимальних умов для організації оздоровлення та відпочинку 

дітей та підлітків у м. Покровську в 2020 році,на виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.06.2018 

№ 769/5-18 «Про затвердження обласної комплексної програми «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей в Донецькій області на 2018-2022 роки», керуючись статтею 7 Закону 

України  від 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та статтями  32, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити склад міської комісії з підготовки та проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей та підлітків у м. Покровську в 2020 році (додаток 1). 

 2. Затвердити заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків  

у м. Покровську в 2020 році (далі – Заходи) (додаток 2). 

3. Затвердити дислокацію дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням 

влітку 2020 року (додаток 3). 

 4. Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) проводити фінансування Заходів 

за наявності коштів у міському бюджеті. 

 5. Управлінням, відділам міської ради, установам та організаціям міста, зазначеним у 

Заходах, інформувати управління соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області  про виконання Заходів до 01 числа кожного місяця протягом оздоровчого 

періоду 2020 року. 

 6. Управлінню соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області (Бонзюх) надати інформацію про виконання даного рішення до 30.09.2020 року. 

 7.  Рішення виконавчого комітету від 21.03.2019 № 88 «Про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків у м. Покровську в 2019 році», зняти з 

контролю, як виконане. 

 8. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника 

управління соціального захисту населення Покровської міської ради Бонзюх І. П. 

 

 

 

В.п.міського  голови                     І.Сущенко



  

Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

_____________№_____ 

 

СКЛАД 

міської комісії з підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей та підлітків у м. Покровську в 2020 році          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Олехнович 

Олена Олександрівна 

 

- 

 

заступник міського голови, голова комісії 

  

 

Бонзюх  

Ірина Павлівна 

 

- начальник управління соціального захисту населення 

міської ради, заступник голови комісії 

Бєлкіна  

Тетяна Григорівна 

 

- перший заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради, заступник голови комісії 

 Алєксєєнко 

Марина Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу з питань обслуговування осіб з 

інвалідністю та ветеранів управління соціального захисту 

 населення міської ради,секретар комісії 

 

 

Члени комісії: 

 

 

 

 

 

Голуб  

Марина Олександрівна 

 

- начальник відділу освіти міської ради 

 

Лисенко  

Тетяна Миколаївна 

 

- директор Покровського міського центру соціальних  

служб для сімї, дітей та молоді 

Маслова  

Алла Кузьмівна 

 

Пилипець                                   -                                                                             

Валентина Андріївна                                                               

  

- 

 

начальник служби у справах дітей міської ради 

 

 

в.о. генерального директора клінічної лікарні інтенсивного 

лікування 

Штурхецька  

Яна Вікторівна 

 

- завідувач сектора у справах сімї та молоді управління сім’ї,  

молоді та спорту міської ради 

   

 

Керуючий справами виконкому міської ради      А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 2 

 до рішення виконкому міської ради 

____________ № ___________ 
 

ЗАХОДИ 

щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків 

у м. Покровську в 2020 році 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

І. Забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку 

1 Організація відпочинку дітей 

шкільного віку в закладах з денним 

перебуванням, створених на базі  

закладів загальної середньої освіти, 

спортивних та туристичних баз і 

клубів. 

Червень-серпень Відділ освіти міської ради, 

управління соціального захисту 

населення міської ради. 

2 Придбання путівок для оздоровлення 

дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. 

Протягом року Управління соціального захисту 

населення міської ради. 

3 Забезпечення оздоровленням та 

відпочинком дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

Протягом року Управління соціального захисту 

населення міської ради, відділ 

освіти міської ради. 

4 Направлення на реабілітацію в СОЦ 

СР «Смарагдове місто» дітей, які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки. 

Протягом року Відділ освіти міської ради. 

5 

 

 

 

Направлення на лікування до 

санаторіїв та пансіонатів з лікуванням 

дітей з захворюваннями.  

Протягом року  

 

 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного 

лікування». 

6. Направлення дітей за методикою 

часткового відшкодування вартості 

путівки до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку в 

Донецькій області (при наявності 

бажаючих). 

Червень-серпень Управління соціального захисту 

населення міської ради. 

7. Організація громадських оплачуваних 

робот для студентської молоді. 

Червень-серпень Управління сім'ї, молоді та 

спорту міської ради. 

ІІ. Створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку 

1. Недопущення відкриття та 

експлуатації закладів відпочинку, 

створених на базі закладів загальної 

середньої освіти, без актів прийому. 

Червень-серпень Відділ освіти міської ради. 

2. Здійснення заходів щодо забезпечення 

пожежної безпеки у дитячих закладах 

відпочинку. 

Червень-серпень Відділ освіти міської ради. 

3. Забезпечення безперебійного    

електро-, водопостачання у дитячі 

заклади відпочинку. 

Червень-серпень Відділ освіти міської ради. 



  

4. Організація в літній період контролю 

за дотриманням санітарних норм та 

якістю харчування дітей в закладах 

відпочинку. 

Червень-серпень Відділ освіти міської ради.  

ІІІ. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення 

дітей 

1. Формування бази даних дітей  для 

оздоровлення  та відпочинку. 

Січень-Травень Управління соціального захисту 

населення міської ради, відділ 

освіти міської ради, служба у 

справах дітей міської ради. 

2. Забезпечення змістовного дозвілля, 

проведення культурно-масових та 

фізкультурно-спортивних заходів у 

місті. 

Червень-серпень Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

міської ради, управління сім'ї, 

молоді та спорту міської ради. 

3. 

 

 

 

Організація на базі закладів 

відпочинку роботи спеціалістів з 

метою надання консультацій, 

психолого-педагогічної, 

інформаційної, соціально-медичної 

допомоги дітям і молоді, пропаганди 

здорового способу життя та 

попередження негативних проявів у 

підлітковому та молодіжному 

середовищі. 

Червень-серпень Покровський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, служба у справах 

дітей міської ради. 

4. Організація профілактичної роботи, 

спрямованої на попередження 

правопорушень серед неповнолітніх.  

Червень-серпень Служба у справах дітей міської 

ради, Покровський відділ поліції 

ГУНП в Донецькій області, 

Покровський міський центр 

соціальних служб для сімї, дітей 

та молоді. 

5. Забезпечення змістовного дозвілля 

дітей, патріотичного виховання 

учнівської молоді, реалізацію 

виховних програм. Організація в 

дитячих закладах відпочинку (всіх 

типів) проведення культурно-масових 

заходів, конкурсів, концертів, 

фестивалів дитячої творчості, 

спортивних змагань.  

Червень-серпень Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

міської ради, управління сім'ї, 

молоді та спорту міської ради, 

відділ освіти міської ради. 

6. Організація роботи ігрових 

майданчиків, гуртків та спортивних 

секцій, проведення екскурсій, походів, 

під час літніх канікул на території  

парків, скверів, у дитячих закладах 

відпочинку 

Червень-серпень Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

міської ради, управління сім'ї, 

молоді та спорту міської ради, 

відділ освіти міської ради. 

7. Висвітлення порядок підготовки та 

проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей засобах масової 

інформації.  

 

Протягом року Управління соціального захисту 

населення міської ради, відділ 

освіти міської ради. 

8. Забезпечення надання та узагальнення 

статистичних відомостей про 

До 01 числа 

кожного місяця  

Управління соціального захисту 

населення міської ради, відділ 



  

оздоровлення та відпочинок дітей та 

підлітків  

освіти міської ради, Комунальне 

некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування», Відділ 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської 

ради, управління сім'ї, молоді та 

спорту міської ради, 

Покровський міський центр 

соціальних служб для сімї, дітей 

та молоді.. 

9. Підведення підсумків оздоровлення та 

відпочинку дітей та підлітків у           

м. Покровську в 2020 році 

Жовтень  Управління соціального захисту 

населення міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконкому ради       А.Жук 

 

    

Заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків у м. Покровську                         

в 2020 році підготовлені управлінням соціального захисту населення міської ради. 

 

 

 

 

Начальник управління                                                                                               І. Бонзюх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 3  

до рішення виконкому міської ради 

___________________ № ______ 

 

ДИСЛОКАЦІЯ 

дитячих закладів відпочинку –  таборів з денним перебуванням  

на базі навчальних закладів відділу освіти 

влітку 2020 року 

 

№ 

Місце 

знаходження 

дитячого 

закладу 

відпочинку 

Дата 

 відпочинку  Джерело 

фінансування 
І зміна 

Кількість  

учнів 
ІІ зміна 

Кількість  

учнів 

м. Покровськ     

1 ЗОШ № 2 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

 

90 

 

 

____ ____ 

кошти місцевого 

бюджету 

2 ЗОШ № 3 

____ ____ 22.06.2020-

10.07.2020 

(14 роб. 

днів) 

60 

кошти місцевого 

бюджету 

3 ЗОШ № 4 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

30 ____ ____ 

кошти місцевого 

бюджету 

4 ЗОШ №6 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

60 ____ ____ 

кошти місцевого 

бюджету 

5 ЗОШ №9 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

60 22.06.2020-

10.07.2020 

(14 роб. 

днів) 

30 

кошти місцевого 

бюджету 

6 ЗОШ №12 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

90 

 

 

 

____ ____ 

кошти місцевого 

бюджету 

7 ЗОШ №14 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

30 ____ ____ 

кошти місцевого 

бюджету 

8 ЗОШ №15 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

30   

кошти місцевого 

бюджету 

9 НВК № 1 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

30 22.06.2020-

10.07.2020 

(14 роб. 

днів) 

30 

кошти місцевого 

бюджету 

10 НВК № 2 01.06.2020-  ____ ____ кошти місцевого 



  

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

 

60 

 

 

бюджету 

м. Родинське 

11 ЗОШ №8 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

60 ____ ____ 

кошти місцевого 

бюджету 

12 ЗОШ № 35 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів)) 

 

60 

 

 

____ ____ 

 

 

кошти місцевого 

бюджету 

 

смт. Шевченко 

13 ЗОШ № 33 

01.06.2020- 

19.06.2020 

(14 роб. 

днів) 

 

30 

 

 

____ ____ 

кошти місцевого 

бюджету 

 Всього  630  120  

 

 

Керуючий справами виконкому  

Покровської міської ради                    А. Жук 

  

 

Дислокація дитячих закладів відпочинку –  таборів з денним перебуванням на базі 

навчальних закладів влітку 2020 року підготовлена відділом освіти Покровської міської 

ради 

 

Начальник відділу освіти 

Покровської міської ради                   М. Голуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

виконкому Покровської  міської ради 

 

 

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків у м. Покровську в 

2020 році 

 

 
 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ управлінням соціального захисту населення міської ради 

       

 

Начальник управління        І. Бонзюх  

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови      О. Олехнович 

 

Керуючий справами  

виконкому міської  ради       А. Жук 

 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради та 

її виконавчих органів                                                                        І. Телесова  
           
 

Начальник відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями 

громадян міської ради       Г. Борисова 

 

 
 


