
 
УКРАЇНА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

 

НАКАЗ 

 

15.06.2020          № 150 

 

Про організацію підготовки літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році 
 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 
(із змінами, внесеними згідно з Законом від 02.10.2018 року № 2576-VIII), 

Програми розвитку освіти на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням сесії 
Тернопільської міської ради від 06.12.2019 року № 7/41/31, з метою 
забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів закладів загальної середньої 
освіти Тернопільської міської ради відповідно до державних соціальних 
стандартів. 

НАКАЗУЮ: 

1.Забезпечити оздоровлення та відпочинок учнів закладів загальної середньої 
освіти Тернопільської міської ради відповідно до державних соціальних 
стандартів. 

2.Затвердити: 
2.1. Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету (додаток 1). 
2.2. Склад комісії з питань розподілу путівок (додаток 2). 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

3.1. Неухильно дотримуватися вимог Порядку про організацію 
оздоровлення та відпочинку дітей. 
3.4. Призначити відповідального за організаційні заходи щодо літнього 
оздоровлення (наказ про призначення подати в управління освіти і науки 
до 17.06.2020 року), на якого покласти персональну відповідальність за 
наявність, своєчасність подачі та достовірність необхідних супровідних 



документів, передбачених Порядком направлення дітей до дитячих 
закладів оздоровлення (Додаток 1). 
3.5. Сформувати попередні списки дітей пільгових категорій, що бажають 
оздоровитись за кошти місцевого бюджету. 

3.6. До 24.06.2020 року подати списки з усіма необхідними документами у 

відділ методичної роботи ЦТДЮ (к.7). 
3.7. У разі відмови від оздоровлення отримати від батьків або осіб, що їх 
замінюють, заяву-відмову за зразком (додаток 3). Завірену копію подати 
разом зі списками. 

4. Директору ЦТДЮ Миханчук С.М.: 
4.1. Створити робочу групу з числа працівників закладу для збору 
інформації з навчальних закладів та перевірки списків учнів. 
4.2. До 26.06.2020 року подати на розгляд Комісії попередні узагальнені 
списки учнів пільгових категорій, що бажають оздоровитись за кошти 
місцевого бюджету. 
4.3. Здійснити своєчасне фінансування витрат, передбачених на 
організацію літнього оздоровлення та відпочинку. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

Начальник управління      О.П.Похиляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заблоцька Ольга Ігорівна, 528856 

Нюня Тетяна Любомирівна, 254890 


