
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
03 квітня 2020 року  смт.Ємільчине №41 
 
Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей шкільного віку у 
2020 році 

 

 
Відповідно до Закону України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей», статті 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Обласної програми оздоровлення 
та відпочинку дітей на 2019-2020 роки,  затвердженої рішенням Житомирської обласної ради 
від 07.02.2019 № 1365, Селищної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 
роки, затвердженої рішенням Ємільчинської селищної ради від 21.02.2018 №165 та з метою 
належного проведення  оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року, виконавчий 
комітет селищної ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Відділу освіти, молоді та спорту селищної ради (Жека С.Л.) провести організаційні та 
практичні заходи для організації оздоровлення дітей шкільного віку в літній період: 
-  організувати приймання та реєстрацію заяв батьків дітей для відпочинку та оздоровлення 
за кошти селищного бюджету; 
- на засіданні комісії з питань дитячого оздоровлення та відпочинку визначити перелік дітей-
сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах; дітей-інвалідів; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; дітей, 
зареєстрованих, як внутрішньо переміщені особи; дітей з багатодітних і малозабезпечених 
сімей для забезпечення в першочерговому порядку оздоровленням в літній період; 
-  провести відкриті торги із закупівлі послуг із оздоровлення дітей у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку із розрахунку одна зміна – 14 днів; 
- укласти угоди із автоперевізниками щодо організованого автобусного перевезення дітей до 
місць відпочинку та у зворотному напрямку; 
- забезпечити супровід організованих груп дітей до місць відпочинку та у зворотному 
напрямку з розрахунку 1 супроводжуючий на 15 дітей, враховуючи, що особи, які 
супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення та відпочинку, 
несуть персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей;  
- спільно із Ємільчинською центральною районною лікарнею (Брановицька Н.І.) та 
Ємільчинським центром первинної медико-санітарної допомоги (Соколова Т.А.) забезпечити 
супровід медичним працівником організованого автобусного перевезення дітей до місць 
відпочинку та назад; 
- забезпечити роботу на базі закладів загальної середньої освіти літніх мовних таборів. 
 
2. Затвердити план заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей шкільного 
віку Ємільчинської селищної ради у 2020 році (додаток 1). 
 



3. Затвердити  склад селищної комісії з питань дитячого оздоровлення та відпочинку 
(додаток 2).  
 
4. Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради інформувати виконавчий 
комітет  селищної ради  про  хід  виконання  даного  рішення до  1 червня, 1 липня, 1  серпня, 
1  вересня  та  1 жовтня 2020 року. 
 
5. Контроль   за  виконанням  рішення  покласти   на  заступника  селищного  голови  
Онищук О.В. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 03.04.2020р. №41 

 
 

План заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку 

Ємільчинської селищної ради  у 2020 році 

№ п/п Найменування заходу Термін виконання Виконавці 
1. Охопити у 2020 році оздоровленням та 

відпочинком за кошти селищної ради не 
менше 70  дітей шкільного віку 

Червень-вересень Відділи селищної 
ради: освіти, молоді та 
спорту; фінансовий  

2. Забезпечити в першочерговому порядку 
оздоровленням та відпочинком дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування; діти осіб, 
визнаних учасниками бойових дій; діти, 
один із батьків яких загинув у районі 
проведення антитерористичних операцій; 
діти, зареєстровані, як внутрішньо 
переміщені особи; діти, взяті на облік 
службами у справах дітей як такі, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах; діти з інвалідністю; діти, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; діти з багатодітних сімей; 
діти з малозабезпечених сімей; діти, які 
перебувають на диспансерному обліку; 
талановиті та обдаровані діти   

Червень-вересень Відділ освіти, молоді 
та спорту селищної 
ради; служба у 
справах дітей 
селищної ради 

3. Забезпечити роботу селищної комісії з 
питань дитячого оздоровлення та 
відпочинку 

Червень-вересень Відділ освіти, молоді 
та спорту селищної 
ради 

4. Не допустити зменшення показників 
фінансового забезпечення оздоровчої 
кампанії порівняно із 2019 роком 

Червень Фінансовий відділ 
селищної ради 

5. Організувати приймання та реєстрацію 
заяв батьків дітей шкільного віку для 
відпочинку та оздоровлення за кошти 
селищного бюджету 

Квітень-вересень Відділ освіти, молоді 
та спорту селищної 
ради 

6. Посилити відповідальність медичних 
закладів за достовірність та повноту 
інформації при видачі довідок для 
направлення до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 

Червень-вересень Ємільчинський центру 
первинної медико-
санітарної допомоги 
(за згодою) 

 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 2 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 03.04.2020р. №41 

 
СКЛАД  

селищної комісії з питань дитячого оздоровлення та відпочинку 
 

ОНИЩУК 
Ольга Василівна 

- заступник  голови Ємільчинської селищної ради, голова 
комісії 

  
ЖИЛЮК  
Людмила Григорівна 

- завідувач сектору молоді та спорту відділу освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської селищної ради, секретар комісії 

 
Члени комісії: 
 
ГРЕСЬКО 
Віра Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей Ємільчинської селищної 
ради 

  
ЄВТУШОК 
Ніна Миколаївна 

- завідувач відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування населення» 

  
ЖЕКА 
Сергій Леонідович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської 
селищної ради 

  
КИРИЛЕНКО   
Інна Борисівна 

- начальник фінансового відділу Ємільчинської селищної ради 

  
ЛОЗКО  
Наталія Валеріївна 

- головний спеціаліст з юридичних питань сектору освіти 
відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

  
РАКС 
Тамара Миколаївна 

- директор Будинку дитячої творчості Ємільчинської селищної 
ради 

  
РОМАНУХА 
Віктор Анатолійович 

- директор Ємільчинської дитячо-юнацької спортивної школи 

  
СОКОЛОВА 
Тетяна Анатоліївна 

- головний лікар КНП «Ємільчинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» (за згодою) 

  
СОРОКА 
Валентина Іванівна 

- секретар Ємільчинської селищної ради 

 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 




