
                                                                       
 

                                              БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                  ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                          Виконавчий  комітете 

                                                  

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

  27.05.2021   № 293                                                              

      с.Боратин 

 

 Про організацію оздоровлення  

 дітей в літній період 

    

          Заслухавши та обговоривши інформації:  начальника служби у справах дітей, сім’ї  та 

соціального захисту Мельник В.А.,   керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законами України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

«Про охорону дитинства», розпорядженнями голови Волинської обласної державної 

адміністрації від 29 квітня 2021 року № 229 «Про організацію і проведення оздоровлення 

та відпочинку дітей у 2021 році», від  25 травня 2021 № 288 «Про затвердження Плану 

заходів з реалізації у 2021 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2021 роках» зі змінами», з метою створення належних умов для 

оздоровлення та відпочинку дітей,  виконком сільської ради  

            

                                                               В И Р І Ш И В : 

 

            1. Інформацію про організацію оздоровлення дітей у літній період взяти до відома. 

            2. Начальнику служби у справах дітей, сім’ї та  соціального захисту населення 

Мельник В.А., начальнику відділу освіти Хомичу О.С.: 

1) провести організаційні заходи щодо забезпечення оздоровлення в стаціонарних таборах 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах 

загальної середньої освіти, або які проживають на території Боратинської сільської ради, а 

навчаються  в  навчальних закладах, що розташовані на території інших громад, в межах 

затверджених видатків на 2021 рік, зокрема: 

- вивчити цінову політику закладів оздоровлення, які можуть надати послуги з організації 

оздоровлення; 

- сформувати список дітей, що виявили бажання оздоровлюватися в стаціонарних таборах 

області; 

            3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1) провести організаційні заходи щодо забезпечення оздоровлення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування  в стаціонарних таборах; 

2) здійснити закупівлю путівок на оздоровлення дітей в стаціонарних таборах Волинської 

області за рахунок коштів, затверджених рішенням сесії від 23.03.2021 № 5/5 по Програмі 

оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки; 

3) організувати на базі закладів освіти роботу пришкільних мовних майданчиків з  01 червня 

2021 року по 07 червня 2021 із тригодинним щоденним перебуванням учнів у закладі освіти 

з дотриманням обмежувальних заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території 



України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2», постановою головного державного санітарного лікаря України від 30 липня 2020 року 

№ 43 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» ; 

4)  вжити заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей під час їх перебування в  

пришкільних мовних таборах; 

5) забезпечити тематику та змістове наповнення роботи пришкільних таборів у 

відповідності до вибраного спрямування; 

6) забезпечити організацію одноразового харчування дітей протягом роботи пришкільного 

табору буфетною продукцією, з дотриманням вимог Санітарного регламенту закладів 

загальної середньої освіти, з розрахунку 20 гривень на 1 дитину в день. Видатки на дані цілі 

провести з коштів, що передбачені в кошторисах установ на харчування; 

7) забезпечити висвітлення інформації про організацію пришкільних мовних таборів на 

сайті закладу та Боратинської сільської ради. 

           4. Завідувачам закладів культури, що розташовані на території сільської ради,  разом  

з педагогічними  колективами шкіл, організовувати дозвілля дітей, які не охоплені  

оздоровленням за путівками. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у справах дітей, 

сім’ї та соціального захисту Мельник В.А. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК   

 
Олександр Хомич 

 

 

 


