
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про  виконання районної Програми «Організація оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради               

від 13.12.2016 року 

 

 Одним із головних напрямів у виконанні визначених завдань Програми, 

«Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки», є   

проведення заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля дітей та 

молоді під час літніх канікул, координацію та контроль за дотриманням вимог 

та норм проведення оздоровчо-виховного процесу, діяльністю оздоровчих 

закладів; створення безпечних умов перебування та забезпечення охорони 

життя і здоров’я дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

Протягом дії (2017-2020 років) вищезазначеної Програми питання щодо 

організації змістовного дозвілля дітей та молоді під час літніх канікул, 

підготовки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на 

території району розглядалися на: засіданнях Координаційної ради з питань 

оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді; чергових засіданнях 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Чугуївського району; нарадах з керівниками навчальних закладів та їх 

заступників з виховної роботи, на робочих нарадах з представниками 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних 

установ та організацій, що безпосередньо відповідають за здійснення контролю 

та за діяльністю дитячих закладів оздоровлення. 

 Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13.05.2016    

№ 188 (зі змінами) затверджені заходи та склад комісії з питань перевірки 

готовності до відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що 

знаходяться  на території району, та в період їх функціонування (у зв’язку з 

кадровими змінами, склад комісії оновлювався). 

Згідно з графіком виїздів, вищезазначена комісія під головуванням 

заступника голови районної державної адміністрації, протягом 2017-2020  років, 

проводила перевірки готовності до своєчасного відкриття дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням, що розташовані на базі закладів загальної 

середньої освіти району та КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий 

табір «Орлятко». 

Згідно з актами прийому (2017-2019 роки), за підписами всіх членів комісії, 

заклади відпочинку з денним перебуванням, що були розташовані на базі 

закладів загальної середньої освіти району, розпочинали своє функціонування. 

Заклади працювали 14 днів протягом 6 годин з дворазовим гарячим 

харчуванням. 

Своєчасно були проведені дератизаційні, дезінфекційні та дезінсекційні 

заходи,  укладені  угоди  з  торговельними   організаціями,  які  мали   право   на 

проведення торговельної діяльності у сфері громадського харчування. 

При відкритті закладів проводились лабораторні дослідження питної води. 

 

 



 

Усі харчоблоки відповідали гігієнічним вимогам. Заклади були забезпечені 

повноцінним збалансованим харчуванням дітей, дотриманням режиму дня, 

фізичним вихованням та загартуванням дітей. 

 За 2017-2019 роки у закладах оздоровилось 5432 дитини. 

 Протягом звітного періоду в закладах відпочинку з денним  перебуванням 

виявлених порушень не було зареєстровано. 

 У зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з розповсюдженням 

COVID-19 у 2020 році, заклади відпочинку з денним перебуванням влітку не 

працювали. 

На території Чугуївського району розташований КП «Чугуївський 

районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко». 

За період 2017-2019 роки прийняв на оздоровлення 1094 дитини. 

З метою приведення у відповідність до вимог санітарних норм і правил, 

забезпечення повноцінного безпечного відпочину дітей влітку та недопущення 

ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, зокрема з гострих кишкових 

інфекцій, харчових отруєнь, пов’язаних з перебуванням дітей, керівництво                          

КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» перед 

початком кожного оздоровчого сезону  проводило низку заходів, а саме: 
ремонт житлових приміщень, гральних кімнат, санітарних вузлів, 

харчоблоку; 

укомплектування харчоблоку сучасним  технологічним та холодильним 

обладнанням, столовим та кухонним посудом, заміна столів для обіднього залу; 

облаштування приміщення медичного кабінету та ізолятору холодною  та 

гарячою  проточною водою, водовідведенням, меблями, необхідним медичним 

та холодильним обладнанням, медикаментами, перев’язувальним                 

матеріалом.         

Під час роботи вищезазначеного закладу, виявлених порушень з приводу 

виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці не  

зареєстровано. 

У зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з розповсюдженням    

COVID-19, КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» 

влітку 2020 року не функціонував.   

Відкриття вищезазначеного закладу на  один  місяць  (з 01 серпня по          

30 серпня, коли послабили карантинні заходи)  було  недоцільне. Враховуючи 

рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19 (постанова Головного державного 

санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43) завантаженість закладу  була 

би не більш 60%, а це не є рентабельним для закладу. 

За кошти обласного бюджету 386 дітей Чугуївського району, які 

потребують соціальної уваги та підтримки оздоровилися в закладах 

оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на території Харківської області та 

за її межами. 

 

 

 



 

За кошти державного бюджету  в Українському дитячому центрі «Молода 

гвардія» та міжнародному дитячому центрі «Артек» 136 дітей.   

 Ураховуючи, що ця Програма виконана в повному обсязі, пропонуємо 

зняти її з контролю. 

 

 

 

Начальник відділу культури, 

молоді  та  спорту  районної 

державної адміністрації  Тетяна КУЛЕШОВА 

 

 


