
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

19.04.2018 смт Нова Водолага    №71 

 

Про організацію літнього 

оздоровлення та відпочинку 

учнів 1-10-х  класів  

улітку 2018 року   
 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації                     

від 15.04.2016 № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 

Харківської області в 2016-2020 роках»,  наказу Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 16.04.2018 № 109 «Про 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 року»,  з метою  

забезпечення оздоровлення  й змістовного відпочинку учнів (вихованців)  під 

час літніх канікул 2018 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.:  

1.1. Керуватися при організації туристських походів, подорожей, екскурсійних 

поїздок вимогами Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та 

оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.12.2005 № 1251, наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 

№ 1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують 

порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27.10.2014 за № 1340/26117, листом Головного 

управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 
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27.10.2010 № 01-35/5615 «Про порядок організації екскурсійних поїздок та 

туристських подорожей організованих груп учнівської молоді». 

Упродовж літніх канікул 2017/2018 навчального року 

1.2. Подавати документи для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон у 

туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, на фестивалі, змагання, 

турніри до Департаменту науки і освіти не менше ніж за 10 днів до виїзду, після 

повернення групи дітей в Україну надавати до Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації звітну інформацію про повернення 

дітей.  

Упродовж літніх канікул 2017/2018 навчального року 

1.3. Ужити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення 

загальношкільних заходів, екскурсій  тощо. 

Упродовж літніх канікул 2017/2018 навчального року 

1.4. Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» у 

частині проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячому 

травматизму. 

Упродовж літніх канікул 2017/2018 навчального року 

2.  Соціальному педагогу Осауленко О.Є.: 

2.1. Здійснити чітке планування організації відпочинку та оздоровлення учнів 

(вихованців) за різними формами на час літніх канікул, склавши відповідну базу 

даних, у тому числі дітей пільгових категорій.  

До 02.05.2018 

2.2. Інформувати відділ дошкільної, загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації про хід оздоровлення учнів 

(вихованців). 

До 1 червня, 14 червня,  

18 липня, 23 серпня 2018 року 

2.3.  Узагальнити результати оздоровчої кампанії 2018 року.  

  До 05.09.2018 
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3.  Вихователям та класним керівникам:  

3.1. Надати батькам учнів 1-10-х класів та вихованців дошкільного підрозділу 

роз'яснення щодо особливостей організації оздоровлення дітей пільгових 

категорій.   

До 18.05.2018 

3.2. Тримати на контролі хід оздоровлення та відпочинку учнів (вихованців). 

 Упродовж літніх канікул 2017/2018 навчального року  

3.3. При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися вимог 

Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською 

та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 27.10.2014 за № 1341/26118. 

Упродовж літніх канікул 2017/2018 навчального року 

3.4. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної 

поведінки, вимог протипожежної безпеки, зокрема, заборонити використання 

відкритого вогню, петард та інших пожеже- і вибухонебезпечних предметів, 

правил порядку проведення екскурсій, походів, перевезення дітей 

автомобільним та іншими видами транспорту. 

Упродовж літніх канікул 2017/2018 навчального року 

4. Контроль за виконанням даного наказу   залишаю за собою. 

 

Директор                 С.Ю.Єрмаков 

 
Осауленко  
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З наказом від 19.04.2018 № 71 ознайомлені: 

Черниш І.В  

Антоненко О.І.  

Атанасова Т.Г.  

Білашко В.М.  

Водолажченко  Т.В.  

Губа Т.А.  

Жукова І.К.  

Кассич Л.А.  

Клочко В.М.  

Курило О.А.  

Лютко О.М.  

Мерчанська Л.В.  

Орда І.Г.  

Осауленко О.Є.  

Панченко Л.Є.  

Петрашкевич Т.Р.  

Руденко О.Я.  

Семенюра Л.П.  

Скляр І.І.  

Скляр І.І.  

Федоренко Г.Г.  

Щербак І.Б.  

Лиманська Ю.С.  

Черевань Н.О.  

Белебеха А.М.  

Шеховцова Я.С.  

 

 

 


