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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА 'АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І Н~УКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

Про організацію літнього оздоровлення
та відпочинку дітей міста Києва
у 2015 році

На виконання статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», Порядку проведення
державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку іприсвоєння
Їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 квітня 2009 року .N2 426, рішення Київської міської ради від 28
січня 2015 POKY..N2 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», Положення

. .про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та ВІДпочинку,
~атвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня
2012 року .N2 383, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 липня 2012
року за.N2 1181/21493, З метою належної організації і проведення оздоровлення
та відпочинку дітей міста Києва у 2015 році

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з перевірки готовності дитячих оздоровчих
закладів до проведення літньої оздоровчої кампанії, затвердити її склад
(додаток 1).

2. Начальникам управлінь освіти, відділів у справах сім'ї, молоді та спорту,
служб у справах дітей районних в місті Києві державних адміністрацій спільно
з районними, профспілковими та громадськими організаціями провести
необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення
...відпочинку та оздоровлення' дітей влітку 2015 року.

3. Затвердити План заходів щодо організації літнього оздоровлення та
відпочинку дітей міста Києва у 2Q15 році (додаток 2).

4. Затвердити склад експертної комісії з проведення державної атестації
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (додаток 3).

5. Провести державну атестацію:
- дитячого оздоровчого табору «Світанок» (м. Київ, Житомирське шосе, 17 км)
державної форми власності;
- дитячого оздоровчого комплексу «Антей» (М. Київ, Житомирське шосе, 19 км)
державної форми власності.

6. Відділу спортивного резерву та оздоровчої роботи управління сім'ї,
молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту здійснювати
контроль за підготовкою і проведенням літньої оздоровчої кампанії та
забезпечити узагальнення аналітичного матеріалу щодо її організації.-t- '!
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7. Відділу позашкільної освіти управління дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
організувати роботу дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі
навчальних закладів міста Києва та здійснювати контроль за їх діяльністю.

8. Відділу позашкільної освіти управління дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти та відділу спортивного резерву та оздоровчої роботи
управління сім'ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту з 1 травня до 1 вересня поточного року провести огляд-конкурс дитячих
таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів. міста
Києва.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
Департаменту - начальника управління сім'ї, молоді та спорту Трофимова О.С.

, ,

Директор. Департаменту О. Фіданян

!': ),
І 1,



Додаток мз 1
до наказу Департаменту
освіти і ,на:tки, ~лоді Ч спорту
від с)6 .с 3. ' І о Н!! _-16 ~"

СКЛАД
робочої групи по перевірці готовності дитячих оздоровчих закладів до

проведення літньої оздоровчої кампанії

Керівник робочої групи:

Трофимов Олексій Станіславович - заступник директора Департаменту _
начальник управління сім'ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки,
МОЛОДІ та спорту.

, І
,~ Заступник керівника робочої групи:,І

Панченко Людмила Володимирівна - заступник начальника управління
сім'ї, молоді та спорту Департаменту освіти інауки, молоді та спорту.

"

Рфбоча група:

1. Литвин Людмила Іванівна - начальник управління з гуманітарних питань
та міжнародної роботи Об'єднання профспілок, організацій профспілок у
м. Києві «Київська міська рада профспілок» (за згодою).

2. І Корольова Олена Іванівна - заступник начальника управління фінансів та
економіки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

З. •Моця Ольга Іванівна - начальник відділу спортивного резерву та
оздоровчої роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

4. н,Дегтяренко Олена Павлівна - головний спеціаліст відділу спортивного
резерву та оздоровчої роботи Департаменту освіти і.науки, молоді та спорту.

5. .Воробйова Оксана Ярославівна - головний спеціаліст сектору сімейної
політики Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

6. Шиян Віктор Іванович - заступник начальника відділу розвитку та змісту
інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

7. І Солдатченко Андрій Володимирович - головний спеціаліст відділу
правового забезпечення Департаменту освіти інауки, молоді та спорту.

8., Даукшас Василь Казимирович - директор Київського міського центру з
фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт».

9. Білецький Сергій Володимирович - начальник відділу у справах сім'ї,
молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації .

.10. "Гопал Петро Михайлович - начальник відділу з питань молоді та спорту
управління освіти, молоді та спорту Свято шинської районної в місті Києві

.. •• Оо. ,<)державноі адмгнгстрапп.
11. , Мельниченко Марина Василівна - начальник, управління, у справах сім "ї,

молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
12. 'Образцов Олександр Валентинович - начальник відділу у справах сім'ї,

молоді та спорту Оболонської районної в місті Києві державної aДMiHiCT~

, t;aA



13. Шевцова Юлія Миколаївна - начальник відділу у справах сім'ї, молоді та
спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

14. Дисковський Олександр Володимирович - директор ДІОСШ «Юний
Спартаківець» .

15. Зайчиков Валерій Павлович - директор КДЮСШ «Центр».
16. Коваленко Микола Миколайович - директор ДЮСШ «Вікторія».
17. Резанов Євген Анатолійович - директор КМ ШВСМ.
18. Прядко Володимир Іванович - директор КДЮСШ «Тайфун».

Заступник директора Департаменту _. . ,.. .начальник управління СІМ 1, МОЛОДІ та спорту О. Трофимов
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Додаток Іє З
до наказу Департаменту
ocbi-w) на~~и, молоді та спорту
від ;(6, О:> ':}::J/ s-N2 13:r.

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей

міста Києва у 2015 році

1. Провести процедуру' закупівлі послуг щодо тимчасового розміщення під
час відпусток та інші послуги щодо тимчасового розміщування (послуги
дитячих закладів з організації оздоровлення та відпочинку дітей).
Термін виконання: квітень - червень 2015 р.
Відповідальні: Трофимов О.С., Моця 0.1.,

, Ганза С.В." Солдатченко А.В.
Воробйова О.Я., Корольова 0.1.,

•
2. Робочій групі провести перевірку дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, які подали свої пропозиції на участь у відкритих торгах, щодо
візшовідносгі вимогам документації конкурсних торгів.

Термін виконання: травень - червень 2,0~5 р.
Відповідальні: Трофимов О.С., члени робочої групи І

3. Забезпечити своєчасно підписання договорів та оплату послуг оздоровчих
" .закладів відповідно до укладених угод.

Термін виконання: травень-жовтевь 2015 р.
Відповідальні: Трофимов О.С., Соплатченко А.Б., Курбат Н.П.

4. Провести наради з відповідальними працівниками структурних підрозділів у
справах сім'ї, молоді та спорту, управлінь освіти, служб у справах дітей,

, соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних
адміністрацій, профспілкових та громадських, організацій, професійно-
технічних навчальних закладів, спортивних шкіл, клубів міста щодо належної

~,' підготовки до літньої оздоровчої кампанії 2015 року.

Термін виконання: квітень-травень 2015 р.
, Відповідальні: Трофимов О.с., Панченко Л.В., Моця 0.1., Бабінець С.1.

І 5. Організувати оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до Порядку
направлення на оздоровлення і відпочинок дітей, учнів професійно-технічних
навчальних закладів та студентів вищих навчальних,закладі~ міста Києва.
Термін виконання: червень-серпень 2015,р.

, Відповідальні: Трофимов О.С., Моця 0.1., Воробйова О.Я., Дегтяренко О.П.,
Добровольська О.М., Муковніна О.С., Васинюк В.О., Кучинський М.С.,

І Литвиненко Л.С., .Пілюченко с.г., гедзь В.М.,. началЬНИКІІ структурних
підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті Києві державних
адміністрацій, директори спеціалізованих навчальних закладів спортивного
профілю ..

6. Підготувати інформаційні матеріали щодо підготовки до літньої оздоровчої
кампанії та підсумків їі проведення на засідання Колегії виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).



Термін виконання: травень, жовтень 2015 р.
Відповідальні: Трофимов О.С., Моця 0.1., Бабінець С.1.

7. Забезпечити організацію мережі дитячих таборів відпочинку з денним
перебуванням на базі навчальних закладів міста Києва, сприяти максимальному
задоволенню потреб батьків у відпочинку дітей та надавати перевагу при
зарахуванні до табору дітям молодшого шкільного віку із сімей пільгових
категорій.

Термін виконання: червень 2015 р.
Відповідальні: Бабінець С.І., начальники управлінь освіти районних в м. Києві
державних адміністрацій,

8. Провести перевірку дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на
базі навчальних закладів міста Києва щодо готовності до роботи відповідно до
вимог 'чинного законодавства.

Термін виконання: травень 2015 р.
Відповідальні: Бабінець С.І., Чераньова О. О., начальники управлінь ОСВІТИ
районних в м. Києві державних адміністрацій.

9. Розпочати О1 червня 2015 року роботу дитячих таборів відпочинку з денним
, перебуванням на базі навчальних закладів міста з терміном перебування дітей у

таборі 18 робочих днів згідно з кошторисом.

Відповідальні: начальники управлінь освіти районних в м. Києві державних
адміністрацій.

10. Провести 01 червня 2015 року тематичні заходи «Діти плюс літо» з нагоди
Міжнародного Дня захисту дітей та відкриття дитячих таборів відпочинку з
денним перебуванням на базі навчальних закладів міста. .

Відповідальні: Бабіне;ць С.І., начальники управлінь освіти районних в м. Києві
державних адміністрацій.

11. Створити належні умови для безпечного перебування дітей у дитячих
таборах відпочинку з денним перебуванням на базі .навчальних закладів міста
Киє~а ! та забезпечити дотримання' вимог чинного законодавства з питань
безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Термін виконання: травень - червень 2015 р.
Відповідальні: начальники управлінь освіти районних в м. Києві державних
адміністрацій,

12.' Здійснювати контроль за організацією виїзду груп дітей та молоді м. Києва,
, на відпочинок і оздоровлення та координацію діяльності дитячих закладів
. оздоровлення та відпочинку, в які направляються діти міста Києва з правом
церевірки на місцях.

Термін виконання: червень - серпень 2015 р.
Відповідальні: Трофимов О.С., члени робочої групи

Заступник директора Департаменту -
~ начальник управління сім'ї, молоді та спорту
d/"Q ~C1/ /r:;f/;//?~1/)

О. Трофимов
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Склад експертної комісії з проведення державної атестації дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку

1. Трофимов Олексій Станіславович - заступник директора Департаменту _
начальник управління сім'ї, МОЛОДІ та спорту Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту (керівник).

2. Дегтяренко Олена Павлівна головний спеціаліст відділу спортивного
резерву та оздоровчої роботи управління сім 'ї, молоді та спорту Департаменту

І освіти.і науки, молоді та спорту (секретар).

+/ _.-

3. Буркаль Оксана· Григорівна - головний спеціаліст відділу організації
'оздоровлення та відпочинку дітей Департаменту оздоровлення та санаторно-
курортного лікування Міністерства соціальної політики України (за згодою).

4. Колобова Ярослава Валеріївна - заступник директора Київського міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою).

,5 . Топал Петро Михайлович - начальник відділу з питань молоді та спорту
управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві.. .. ...державної адмгністрацп.

, 'Заступник директора Департаменту -
начальник управління сім'ї, молоді та спорту О. Трофимов

'" (Jr/Jz:;~p


