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Керівникам закладів освіти комунальної 
власності Чернівецької обласної ради

Про вжиття заходів щодо початку 
оздоровчого сезону 2020 року

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 
№ 375-VI в редакції від 19.01.2019 та з метою забезпечення контролю за 
проведенням оздоровчої кампанії, організацією належного медичного 
обслуговування, включаючи огляд дітей на педикульоз, повноцінного 
збалансованого харчування, дотримання режиму дня, фізичного виховання і 
загартовування дітей в закладах оздоровлення та створення повноцінних умов 
для відпочинку і оздоровлення дітей, зокрема, які перебувають в особливо 
складних соціальних умовах, Департамент освіти і науки облдержадміністрації 
рекомендує до початку оздоровчого сезону забезпечити неухильне дотримання 
вимог санітарного законодавства, інструкцій з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 
надзвичайних ситуаціях, в тому числі:

- вжиття заходів щодо покращення матеріально-технічної бази 
оздоровчих таборів;

- забезпечення дитячих закладів доброякісною питною водою 
відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною» та представлення результатів 
лабораторного контролю;

- проведення чистки та дезінфекції резервуарів систем водопостачання 
під час проведення підготовки закладу оздоровлення та відпочинку до 
оздоровчого сезону;

- укладення договорів про проведення дезінфекції, дезінсекції, 
дератизації та вивозу твердих побутових відходів;
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- дотримання вимог щодо наповнюваності закладу та тривалості зміни і 
перерви між змінами;

- приведення у відповідність до вимог санітарного законодавства 
території та місць для купання дітей;

- реєстрації потужності операторів ринку харчових продуктів (надання 
переліку постачальників харчових продуктів у заклад, графіків і маршрутів 
постачання продуктів харчування);

- забезпечення безперебійного постачання якісних та безпечних 
харчових продуктів та продовольчої сировини до закладів 
оздоровлення/відпочинку для дітей;

- забезпечення належного харчування дітей відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 
харчування у навчальних і оздоровчих закладах» в редакції від 29.03.2016 та 
спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти 
і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку 
організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах»;

- погодження примірних двотижневих меню, затверджених керівником 
закладу, які складаються за віковими групами та до яких включаються страви з 
урахуванням технологічного обладнання та погоджених працівниками 
територіальних підрозділів Держпродспоживслужби Чернівецької області;

- виконання заходів щодо профілактики виникнення гострих кишкових 
інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь грибами та дикорослими рослинами, 
хімічними речовинами;

- організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 
виконання заходів щодо профілактики дитячого травматизму відповідно до 
«Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 
№ 1669;

- забезпечення своєчасного і якісного проведення профілактичних 
медичних оглядів та гігієнічного навчання персоналу закладів;

- забезпечення дієвого контролю за роботою харчоблоків, організацією 
харчування, дотриманням температурного режиму в приміщеннях, фізичним 
вихованням і загартовуванням дітей, дотриманням фізіологічних норм 
навантаження при проведенні спортивних змагань і трудової діяльності у 
закладах оздоровлення для дітей;

- забезпечення виконання вимог з пожежної безпеки, встановленого 
протипожежного режиму, дій працівників та учасників освітнього процесу при 
виникненні надзвичайних ситуацій у закладах освіти та у закладах з 
цілодобовим перебуванням людей відповідно до «Правил пожежної безпеки



для навчальних закладів та установ системи освіти України», затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974.

Звертаємо увагу, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 26.06.2019 № 580 «Деякі питання ведення Державного реєстру майнових 
об’єктів оздоровлення та відпочинку» до 01.05.2020 необхідно здійснити 
реєстрацію об’єктів оздоровлення та відпочинку ввірених Вам закладів у 
Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку 
Міністерства соціальної політики України.
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