
хіи р м ди к  д ен н и м
засідання «круглого» столу «Організація відпочинку та оздоровлення дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у 2016 році»

27.05.2016 Початок: о 15.30 годині

м. Миколаїв каб. № 163 у приміщені Миколаївської
міської ради

1. Організація відпочинку та оздоровлення дітей у 2016 році:
1.1. Категорії дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.
1.2. Дитячі заклади, які надають послуги оздоровлення та відпочинку 

у 2016 році.
1.3. Підбор, направлення дітей та розподіл кількості путівок на 

тематичні зміни.
Доповідач: Соколик Олег Віталійович -
начальник управління у справах сім’ї, 
дітей та молоді Миколаївської міської ради

2. Організація відпочинку дітей у відпочинкових таборів з денним 
перебуванням дітей на базі загальноосвітних та позашкільних 
навчальних закладів

Доповідач: Деркач Ганна Іллівна -
начальник управління освіти
Миколаївської міської ради

3. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням
Доповідач: Заміхановська Вікторія 
Василівна - начальник відділу 
материнства та дитинства управління 
охорони здоров’я Миколаївської міської 
ради

4. Про вжиті заходи щодо проведення інформаційної кампанії, 
забезпечення створення банку даних дітей та призначення працівників, 
відповідальних за підбір та направлення дітей пільгових категорій до 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Доповідачі: Начальники відділів у 
справах сім’ї, дітей, молоді та спорту 
адміністрацій Центрального, Заводського, 
Інгульського, Корабельного районів

5. Зобов’язання та повноваження дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку

Доповідачі: Керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку за 
результатами тендера



Рекомендації
«круглого» столу «Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, влітку 2016 року»
ч

З метою якісної організації забезпечення дітей пільгових категорій 
безкоштовними послугами з оздоровлення та відпочинку влітку 2016 року 
рекомендувати:

1. Управлінню у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської 
ради (Соколик О.В.):

1.1. розробити довідку про згоду батьків про проведення огляду дітей, 
пільгових категорій, по затвердженим спискам, на наявність педикульозу, 
медичними працівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у день 
від’їзду.

1.2. при виявленні у дітей пільгової категорії педикульозу, зробити 
своєчасну заміну (протягом однієї доби), внести відповідні зміни до списку 
дітей, які потребують відпочинку та оздоровлення.

2. Начальникам відділів у справах сім’ї, дітей, молоді та спорту 
адміністрацій Центрального, Заводського, Інгульського та Корабельного 
районів Миколаївської міської ради забезпечити:

2.1. проведення інформаційно -  роз’яснювальної роботи , з метою 
підвищення обізнаності населення щодо отримання дітьми пільгових категорій 
безкоштовних послуг з відпочинку та оздоровлення;

2.2. дотримання вимог чинного законодавства при підборі, направлені 
дітей міста, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у дитячі 
заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету;

2.3. надання списку дітей, затвердженого профільним заступником 
голови адміністрації району, разом із копіями свідоцтв про народження дітей не 
пізніше ніж за три дні до дати заїзду дітей до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку;

2.4. інформування батьків, осіб, які їх замінюють, при заїзді до дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку, дитина, яка отримує послуги з 
оздоровлення та відпочинку, обов’язково проходить медичний огляд на 
педикульоз, при виявленні педикульозу, припиняється надання послуги на 
зазначену відпочинкову зміну;

2.5. своєчасну заміну дитини пільгової категорії (протягом однієї доби) 
на зазначену відпочинкову зміну, у випадках неможливості використання



путівки (виявлення педикульозу), внести відповідні зміни до списку дітей, які 
потребують відпочинку та оздоровлення;

2.6. доведення до відома батьків, осіб, які їх замінюють, зміст довідки, 
під особистий підпис (додається).

3. Управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради 
забезпечити:

3.1. безкоштовний, якісний медичний огляд дітей, які направляються на 
оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

3.2. звернення особливої уваги на проведення огляду шкіряного покрову 
голови на наявність педикульозу у дітей, які направляються до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинок.

4. Керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
забезпечити:

4.1. проведення медичного огляду дітей, пільгових категорій, за 
затвердженими списками, на наявність педикульозу, медичними працівниками 
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, в день від’їзду без затримки 
графіку відправлення.


