
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від 02 червня 2016 р.                              №  243 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

Про організацію літнього оздоровлення 
та відпочинку дітей у 2016 році  
 

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на 

виконання розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації 

від 25 травня 2016 року №316-од «Про організацію літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2016 році», міської цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Бережанської міської 

ради 25 лютого 2016 року №116, керуючись ст.ст. 12, 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

1. Затвердити заходи щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку 
дітей у 2016 році (далі Заходи), що додаються. 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити організацію Заходів та про стан їх 
виконання інформувати Бережанську міську раду щомісяця до 01 числа упродовж 
періоду до 01 жовтня 2016 року. 

3. Службі  у справах дітей, надання соціальної допомоги сімям з дітьми та 
молоді міської ради забезпечити координацію роботи щодо виконання Заходів та про 
стан виконання інформувати відділ сім’ї та молоді Тернопільської обласної 
державної адміністрації щомісяця до 05 числа упродовж періоду до 05 жовтня 2016 
року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Захарківа О.М. 
 

 

                       В.о. міського голови      П.П. АДАМОВИЧ 
 

                           Захарків О.М. 

                          Савочка В.І. 

 

 

 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження міського голови  
 від 02.06.2016 року № 243 

 

ЗАХОДИ  
щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році 

 

1. Забезпечити належну підготовку, проведення, контроль за організацією 
літнього відпочинку та оздоровлення дітей. 

 
Відділ освіти, молоді і спорту; служба дітей, 
надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради  
Червень – серпень 2016 року 

 
2. Забезпечити  оздоровлення  та  відпочинок  не  менше  50  відсотків 

загальної  кількості  дітей  шкільного  віку,  в  тому  числі  100-відсоткове 
оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.. 

 
Відділ освіти, молоді і спорту; служба дітей, 
надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради  
Червень – серпень 2016 року 

 
3. Забезпечити  контроль  за діяльністю  дитячих  закладів оздоровлення та 

відпочинку  незалежно  від  форми  власності  і  підпорядкування,  зокрема стосовно  
створення  в  них  безпечних  умов  для  перебування  дітей,  умов,  що відповідають 
вимогам санітарних норм за здійсненням заходів, спрямованих на збереження і 
зміцнення здоров’я дітей. 

 
Відділ освіти, молоді і спорту; служба дітей, 
надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради  
Червень – серпень 2016 року 

 
4. Сприяти  діяльності  таборів  праці  та  відпочинку,  пришкільних, профільних  

і  наметових  таборів  та  забезпечити  відповідне  фінансування  на організацію 
харчування дітей у закладах відпочинку. 

 
Відділ освіти, молоді і спорту; служба дітей, 
надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради  
Червень – серпень 2016 року 

 
5. Створити  у  дитячих  закладах  оздоровлення  та  відпочинку  належні 

умови  для  виховання  дітей,  розвитку  їх  інтересів  та  здібностей,  здобуття 
елементарних трудових навичок, формування здорового способу життя 

 
Відділ освіти, молоді і спорту; служба дітей, 
надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради  
Червень – серпень 2016 року 



 
6. Забезпечити  дотримання у дитячих оздоровчих закладах  громадського 

порядку,  вживати  в  установленому  порядку  заходів  щодо  забезпечення високого 
рівня безпеки та якості обслуговування дітей під час перевезення їх до місць 
відпочинку, в зворотному напрямку та під час екскурсій. 

 
Відділ освіти, молоді і спорту; служба дітей, 
надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради  
Червень – серпень 2016 року 

 
7. Ініціювати при уточненні міського бюджету направлення вільних  залишків  

коштів  на оздоровлення дітей влітку 2016 року. 
Фінансове управління Бережанської міської 
ради  
Червень – серпень 2016 року 

 
8. Вжити  заходів  щодо  залучення  до  роботи  з  дітьми  у  дитячих 

оздоровчих  закладах  висококваліфікованих  педагогічних  і  медичних працівників. 
 
Відділ освіти, молоді і спорту; служба дітей, 
надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради  
Червень – серпень 2016 року 

 
9. Забезпечити  безпечне  перебування  дітей  у  дитячих  оздоровчих 

закладах,  посилити  відповідальність  їх  керівників,  вихователів  та  інших 
працівників  за  життя  і  здоров’я  дітей,  приділити  особливу увагу профілактиці 
дитячого травматизму та запобіганню нещасним випадкам. 

 
Відділ освіти, молоді і спорту; служба дітей, 
надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради  
Протягом оздоровчого періоду 2016 року 

 
               
 
               Заступник міського голови    О.М.ЗАХАРКІВ 

 

 


