
 

                                                        
Буринська міська рада  

Сумської області 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ 

НАКАЗ 
 

15  травня 2019 року                              м.Буринь                   №  151-ОД  

 

Про організацію  оздоровлення, відпочинку  

та  зайнятості дітей,  учнівської  молоді  

влітку 2019 року 

           На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації  від 14.05.2019 № 340-ОД «Про організацію оздоровлення, 

відпочинку та зайнятості дітей, учнівської  та студентської молоді влітку 2019 року»,   

з метою забезпечення організованого проведення літньої  оздоровчої кампанії, 

додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей 

НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити заходи управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Буринської міської ради щодо організації  у  закладах освіти відпочинку, 

оздоровлення та зайнятості  дітей,  учнівської молоді влітку 2019 року (додаються). 

 2.Керівникам закладів освіти : 

 1) Забезпечити виконання заходів управління освіти, молоді, спорту, культури 

та туризму   щодо організації відпочинку,  оздоровлення та зайнятості дітей, 

учнівської  молоді влітку 2019 року. 

 2) Провести спільно з місцевими органами виконавчої влади, іншими 

державними установами необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки 

і проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2019 року, створення умов для 

зайнятості дітей з використанням бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

закладів освіти. 

           3) Здійснити своєчасний та якісний підбір кадрів для роботи в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, особливу увагу приділити підбору 

педагогічних кадрів для роботи з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими 

батьківського піклування. 

          4) Забезпечити контроль за створенням у закладах оздоровлення та відпочинку 

належних умов для охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування, дотримання 

санітарних, протипожежних правил, правил порядку проведення екскурсій, походів, 

купання у водоймах, правил перевезення дітей автомобільним та іншими видами 

транспорту. 

          5)  Здійснювати контроль за організацією в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку виховного процесу, змістовного дозвілля дітей, роботи гуртків, клубів, 

студій, об’єднань за інтересами. 

          6) Сприяти зайнятості в літній період дітей шкільного віку, особливо із сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. Використовувати потенціал 

позашкільних навчальних закладів для організації літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

 7) Інформувати управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

01.06.2019 про початок літньої оздоровчої кампанії та до 15 червня, 15 липня,  15 

 



серпня 2019 року про хід літньої оздоровчої кампанії та 05 вересня 2019 року про 

підсумки оздоровчої кампанії. 

3. Організувати роботу  профільних таборів  на базі Будинку дитячої та  

юнацької творчості, Буринської  ДЮСШ  - з 01.06. по 20.06.2019 року по 55 учнів. 

4. Начальниками  профільного табору Будинку  дитячої та юнацької творчості  

призначити  Кондрух М.М., начальником табору на базі  ДЮСШ – Фінцеву С.Г., 

яким:  

4.1. До 29.05.2019 скласти  кошториси  витрат  профільних таборів, спланувати  

роботу, визначити  склад  педагогічних працівників, які будуть  працювати  в таборі.  

4.2. До 31.05.2019 провести цільові інструктажі з педагогічними  працівниками  

та  обслуговуючим  персоналом.  

4.3.  Звіт про  використання коштів, виділених  на харчування учнів  

профільних  таборів, представити в управління освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму до 24.06.2019 року.  

4.4. Харчування учнів організувати  на  базі Буринських спеціалізованих шкіл 

І-ІІІ ст. № 1та № 2, Буринської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3. 

5. Керівникам  міських шкіл Надженко Л.О., Дерев’янченку М.Ю.,  

Ященко В.М. організувати  харчування  дітей  профільних таборів  в шкільній  

їдальні та здійснювати контроль за використанням продуктів з правом підпису. 

 6. Методисту методкабінету Черненко А.Г. забезпечити контроль за діяльністю 

закладів оздоровлення та відпочинку  та  організацією виховної  роботи в них.  

  7. Контроль  за  виконанням цього наказу  покласти  на спеціаліста управління 

освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради Місевріну В.О., 

методистів методкабінету управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Буринської міської ради Черненко  А.Г., Бабич Л.О.   

Начальник                                                                            В.ДОМАШЕНКО 

 

З наказом  ознайомлені:                                        С.Г. Фінцева  

        М.М.Кондрух  

        Л.О. Надженко  

        М.Ю. Дерев’янченко  

        В.М. Ященко  

        Н.М.Качур  

        Н.М. Ракоєд  

        Л.Г. Сударєва  

        В.М. Семенюта 

        Н.А. Єфременко 

        С.П. Стасюк  

        Л.І. Скрипченко   

        Н.М.Горошко 

        С.М.Буринченко 

        В.Л. Коваленко  
Черненко  

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО   

        наказ управління освіти, 

                                                                                 молоді, спорту, культури та 

                                                                                 туризму Буринської міської ради   

        від 15.05.2019 № 151-ОД 

   

З А Х О Д И 

з організації в закладах освіти громади  оздоровлення, відпочинку та зайнятості 

дітей, учнівської молоді влітку 2019 року 

         1.Організувати з 01.06. по 20.06.2019 року на базі  закладів загальної середньої 

освіти роботу пришкільних, профільних та мовних таборів з денним перебуванням. 

Не допускати відкриття оздоровчих закладів без дозволу Буринського районного 

Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області та відповідного 

акту прийомки табору. 

     Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради 

      керівники закладів загальної середньої освіти. 

     Червень 2019 року 

 2. Перевести заклади дошкільної освіти на період проведення оздоровчої 

кампанії на санаторний режим роботи. Не  допускати  закриття  закладів дошкільної 

освіти  протягом  оздоровчого  сезону. 

                                                   Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради, 

                                                   керівники закладів дошкільної освіти.                                                

                                                    Червень-серпень 2019 року 

 3. Забезпечити оздоровлення та відпочинок учнівської молоді відповідно до  

прогнозованих показників (додаток 1 до заходів). 

     Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради 

      керівники закладів загальної середньої освіти. 

     Червень-серпень 2019 року 

4. Провести організовану роботу щодо першочергового  оздоровлення і 

відпочинку дітей-сиріт та  дітей позбавлених батьківського  піклування, дітей з  

малозабезпечених, багатодітних, неповних родин,  дітей-інвалідів, дітей  потерпілих 

від  аварії  на  Чорнобильській  АЕС, дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, дітей внутрішньо переселених з Донецької та Луганської областей, 

дітей, батьки, яких загинули, постраждали або беруть безпосередню участь в 

антитерористичній операції,  талановитих і обдарованих дітей. 

     Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради 

      керівники закладів загальної середньої освіти. 

     Червень-серпень 2019 року 

5. Забезпечити якісне  харчування дітей у таборах з денним перебуванням 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». 

     Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради 

      керівники закладів загальної середньої освіти. 

     Червень-липень 2019 року 



 

           6.  У  літній    оздоровчий  період  збільшити  на  10%  витрати  на  харчування 

в  закладах дошкільної освіти для  придбання  свіжих  овочів  і  фруктів.  

                                                   Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради 

      керівники закладів загальної середньої освіти. 

                        Червень-липень 2019 року 

             7. Забезпечити постачання в дитячі оздоровчі заклади оздоровлення та 

відпочинку продуктів харчування гарантовані  якості  з  супровідними  документами,  

що  підтверджують їх  походження та  безпечність,  контроль  за  якістю та 

безпечністю харчування та продовольчої сировини.   

     Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради 

     керівники оздоровчих закладів. 

    Червень-липень 2019 року 

8. Укомплектувати педагогічними  кадрами  дитячі оздоровчі  заклади  згідно  з  

їх  заявами,  здійснивши  їх відповідну  підготовку.  

Керівники закладів загальної середньої освіти. 

     Червень-серпень 2019 року 

         9.Забезпечити функціонування літніх мовних таборів на базі закладів загальної 

середньої освіти (додаток 1 до заходів). 

Керівники закладів загальної середньої освіти. 

     Червень 2019 року 

 10. У кожному закладі освіти розробити виховні плани роботи з дітьми на весь 

літній період, забезпечити їх виконання. 

Керівники освітніх та оздоровчо-відпочинкових  

закладів. 

До 30 травня 2019 року 

11. Взяти під контроль учнів, які перебувають на обліку в органах внутрішніх 

справ, виховуються у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах 

поєднувати їх відпочинок із суспільно-корисною працею. 

                                                   Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради,  

керівники освітніх та оздоровчо- 

відпочинкових закладів. 

     Червень-серпень 2019 року 

12. Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя, залучати 

дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом. 

Керівники закладів освіти,  

     Червень-серпень 2019 року 

 13. Організувати роботу щодо залучення дітей та учнівської молоді до участі у 

волонтерському русі, активно  пропагувати проведення відповідних акцій. 

Керівники закладів освіти.  

     Червень-серпень 2019 року 

 

 

 

 



 14. Створити умови для трудової зайнятості учнівської молоді шляхом 

організації роботи трудових загонів старшокласників, учнівських виробничих 

бригад,  бригад з благоустрою, ремонтних бригад, таборів праці та відпочинку 

(додаток 2 до заходів). 

     Керівники закладів загальної середньої освіти.  

Червень-серпень 2019 року. 

 

           15. Забезпечити  оздоровлення дітей соціально незахищених категорій, 

обдарованих і талановитих учнів загальноосвітніх шкіл району  Державному 

оздоровчому   закладі санаторного типу «Ровесник»    

     Черненко  А.Г., Конопленко Л.Г. 

Керівники закладів загальної середньої освіти. 

Жовтень 2019 року 

             16.Забезпечити перевезення організованих груп дітей відповідно до чинного 

законодавства. 

                                                  Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради , 

     керівники освітніх та оздоровчих закладів. 

    Травень-серпень 2019 року 

             17. Уживати невідкладних заходів щодо забезпечення гарантованого рівня 

пожежної та техногенної безпеки в закладах оздоровлення та відпочинку, 

попередження виникнення пожеж, інших надзвичайних або позаштатних ситуацій, 

загибелі та травмування людей, створення належних умов пожежогасіння та 

успішної евакуації людей у разі потреби, суворого дотримання правил безпеки життя 

на водних об’єктах. 

                                                  Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради, 

     керівники навчальних та оздоровчих закладів. 

    Травень-серпень 2019 року 

  18. Забезпечити висвітлення організації та  проведення відпочинку і 

оздоровлення дітей  у засобах масової інформації. 

                                                  Управління  освіти, молоді, спорту, культури та    

                                                   туризму Буринської міської ради, 

     керівники  закладів відпочинку. 

    Протягом оздоровчого періоду 

19. Забезпечити проведення огляду-конкурсу на кращу організацію роботи 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дошкільних закладів дошкільної 

освіти в оздоровчий період. Роботи переможців направити  на обласний огляд-

конкурс до Департаменту освіти і науки Сумської  облдержадміністрації до 20 

серпня 2019 року 

                                          Черненко  А.Г.  

       Серпень 2019 року 

 

Методисти методкабінету       

управління освіти, молоді, спорту,                                        А.Г. Черненко  

культури та туризму                                                       О.О.Матвєєва 

 

 

 



 

                                                                                         Додаток  1 

до  заходів  

 

Прогнозовані показники щодо відпочинку  дітей влітку 2019 року 

І. Мережа таборів із денним перебуванням дітей 

 (пришкільні табори, мовні табори) 

 

Методист методкабінету       

управління освіти, молоді, спорту,                                        А.Г. Черненко  
культури та туризму                                                        
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва загальноосвітніх 

шкіл 

Кількі

сть 

змін 

К-ть 

дітей 

у 

приш

кільно

му 

таборі 

К-сть 

дітей у 

мовном

у 

таборі 

К-сть 

дітей у 

проф. 

таборі 

 

Тер

мін  

робо

ти  

табо

рів ДЮ

СШ 

Б 

ДЮ

Т 

1 

Буринська спеціалізована 

школа   І-ІІІ ст. №1  1 200 20 18 

 

20 

 

 

14 

днів 

2 

Буринська спеціалізована 

школа  І-ІІІ ст. №2  1 150 20 

 

20 

 

 

20 

 

 

14 

днів 

3 
Буринська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№3  
1 100 10 17 15 

14 

днів 

4 
Воскресенський  НВК 

1 17    
14 

днів 

5 
Жуківська ЗОШ І-ІІ ст.  

1 18    
14 

днів 

6 
Олександрівський НВК  

1 8    
14 

днів 

7 
Степанівський  НВК  

1 19    
14 

днів 

8 
Суховерхівська ЗОШ І-ІІ 

ст.  
1 12    

14 

днів 

9 
Успенська ЗОШ І-ІІІ ст.  

1 56 10   
14 

днів 

10 
Червонослобідська ЗОШ І-

ІІІ ст.  
1 80 10   

14 

днів 

 
Всього: 

 
660 

 
70 55 55  



  

                                      

                                      Додаток  2 

до  заходів 

 

  

 

2. Трудова діяльність школярів влітку 2019  року 

 

№ 

з/п 
Назва загальноосвітніх шкіл 

Брига-

да  

стар-

шоклас

ників  

Учнівсь-

кі ви-

робничі 

бригади 

Ремонт-

ні 

бригади 

Бригади 

з благо-

устрою 

1 
Буринська спеціалізована школа   

 І-ІІІ ст. № 1  

20 
15 40 40 

2 
Буринська спеціалізована школа   

І-ІІІ ст. № 2  

 
15 25 25 

3 Буринська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3   12 20 15 

4 Воскресенський  НВК - 4 3 - 

5 Жуківська ЗОШ І-ІІ ст.  - 5 5 4 

6 Олександрівський НВК  - - - - 

7 Степанівський  НВК  - 4 5 4 

8 Суховерхівська ЗОШ І-ІІ ст.  - 4 5 4 

9 Успенська ЗОШ І-ІІІ ст.  - 12 13 14 

10 Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ ст.  - 8 11 11 

 Всього: 1/20 9/79 9/127 8/117 

 

 

 

 

 

Методист методкабінету       

управління освіти, молоді, спорту,                                        А.Г. Черненко  

культури та туризму                                                        
 

 

 

 

 

 


