
 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Шепетівка 
 
 

 

 

Про стан готовності закладів 

оздоровлення та відпочинку 

дітей, місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах до 

сезону відпочинку 

 

 
  

 

 

 На підставі статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», з метою своєчасної та якісної підготовки і проведення оздоровлення 

дітей району у 2021 році: 

1. Затвердити склад оперативного штабу щодо організації і проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей в Шепетівському районі у 2021 році 

(додаток 1) та заходи з цих питань (додаються). 

2. Рекомендувати  органам місцевого самоврядування району: 

1) утворити відповідні оперативні штаби з координації проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році; 

2) вжити заходів щодо виділення коштів з місцевих бюджетів на 
проведення оздоровчої кампанії  2021 року, сприяти залученню підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів 

до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації оздоровлення та 
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

3) здійснювати постійний аналіз та контроль за раціональним та 

ефективним використанням коштів місцевих бюджетів на організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей, вишукувати можливість щодо здешевлення 
вартості оздоровчих послуг. 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та іншим 

виконавцям цього розпорядження забезпечити виконання затверджених 

заходів, про що поінформувати управління соціального захисту населення 
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районної державної адміністрації до 01 жовтня 2021 року для подальшого 

узагальнення та інформування до 05 жовтня поточного року районної 

державної адміністрації.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу 

обов’язків. 

 

 
 

 

 

 

Голова адміністрації                                                          Анатолій КАТЕРЕНЧУК  
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

06.07.2021 № 186/2021-р 
 

 

 

СКЛАД 

оперативного штабу з організації оздоровлення  

та відпочинку дітей в Шепетівському районі у 2021 році 

 

Мельник  
Олександр Вікторович 

 

- перший заступник голови районної 

державної адміністрації, керівник 

оперативного штабу  
 

Танасієнко  

Ліліана Петрівна 

 

 

- начальник управління соціального захисту 

населення, заступник керівника 

оперативного штабу  
 

Янцеловська   

Ася Олександрівна 

- головний спеціаліст сектору підтримки сім’ї 

та координації надання соціальних послуг 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар 

оперативного штабу  
 

Богуш 

Юлія Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 
 

Гнатюк  

Лілія Борисівна 
 

- заступник головного лікаря КП "Комунальне 

некомерційне підприємство "Шепетівський 

центр первинної медико-санітарної 
допомоги""* 
 

Грабельнікова 
Наталія Миколаївна 

 

- начальник відділу освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту районної державної 

адміністрації  
 

Матвійчук  

Віктор Леонідович 

- начальник Шепетівського районного сектору 

Головного Управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій  області* 
 

Коробенюк  

Ольга Віталіївна 
 

- завідувач сектору підтримки сім’ї та 

координації надання соціальних послуг, 
управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації 
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Лукіна Юлія  

Анатоліївна 

 головний спеціаліст сектору з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами 
районної державної адміністрації 

 

Савчук  

Валентина Миколаївна 

- головний лікар КНП "Шепетівська 

багатопрофільна лікарня"* 
 

Сорока  

Лариса Петрівна 

- начальник  управління фінансів, економіки та 

забезпечення взаємодії з органами місцевого 
самоврядування районної державної 

адміністрації 
 

Стародубов 

Віталій Вікторович 

- начальник Шепетівського районного 

управління ГУ ДПСС в Хмельницькій 

області *  
 

Чубенко  

Анатолій  Васильович 

- начальник Шепетівського районного 

управління поліції Головного Управління  
Національної поліції України в 

Хмельницькій області *  
 

Примітка:  *включаються до складу оперативного 

штабу з організації оздоровлення та 

відпочинку дітей в Шепетівському районі  у 

2021 році за згодою 
 

 

 

Начальник управління  соціального 

захисту населення адміністрації          Ліліана ТАНАСІЄНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

06.07.2021 № 186/2021-р 
 

 

 

З А Х О Д И  

щодо організації і проведення оздоровлення та відпочинку  

дітей в Шепетівському районі у 2021 році 
 

1. Організувати інформаційну кампанію у засобах масової інформації щодо  
залучення коштів від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 
благодійних організацій та фондів до надання фінансової та матеріальної 
допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки. 

 

Управління соціального захисту 

районної державної адміністрації, 
органи місцевого самоврядування 
 

                                                                           Протягом оздоровчої кампанії  
 

2. Забезпечити організацію оздоровлення дітей району, зокрема дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до Закону 
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

 

 

Управління соціального захисту 
населення, відділу освіти, охорони 
здоров’я, культури, спорту, служба у 
справах дітей районної державної 
адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, ДЮСШ «Колос», КНП 
«Шепетівська багатопрофільна 
лікарня», Шепетівське районне 
управління ГУ ДПСС в Хмельницькій 
області, КП «Комунальне 

некомерційне підприємство 
«Шепетівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»», 
Шепетівський районний сектор 
Головного Управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
України у Хмельницькій області, 
Шепетівське районне управління 

поліції Головного Управління 
Національної поліції України 
в Хмельницькій області                                                                                  

    Липень-серпень 2021 року 
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3. Здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд за станом 

місць масового відпочинку. 
 

Шепетівський районний сектор 
Головного Управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
України у Хмельницькій області,  
органи місцевого самоврядування 

 

Липень-серпень  2021 року  
 

4. Вживати заходи щодо створення умов для забезпечення повної безпеки 
дітей під час перевезення до місць відпочинку та перебування в оздоровчих 
закладах, під час екскурсій, здійснювати контроль за технічним станом 

транспортних засобів та автомобільних доріг, забезпечити супроводження колон 
автобусів підрозділами управління превентивної діяльності до місць оздоровлення 
і відпочинку та у зворотному напрямку. 

                                                                   
Шепетівське районне управління 
поліції Головного Управління 
Національної поліції України в  
Хмельницькій області, Управління 
соціального захисту районної 
державної адміністрації, 
органи місцевого самоврядування 
Протягом оздоровчої кампанії  

 

 

5. Забезпечити в установленому порядку медичний огляд та видачу 
медичних довідок для дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення до 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на місцевому рівні. 
                                                                   

КП «Комунальне некомерційне 
підприємство «Шепетівський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги»», КНП «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня», органи 
місцевого самоврядування  

                                                                             Протягом оздоровчої кампанії 
 

6. Забезпечити заклади оздоровлення та відпочинку району медичним 

персоналом. 
КП «Комунальне некомерційне 
підприємство «Шепетівський центр 
первинної медико-санітарної  
допомоги»», КНП «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня», органи 
місцевого самоврядування        

Протягом оздоровчої кампанії 
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7. Забезпечити завезення дітей у заклади оздоровлення та відпочинку району 

лише у разі наявності в них відповідного Акту приймання дитячого оздоровчого 
табору.  

Органи місцевого самоврядування,  
Шепетівське районне управління 
поліції Головного Управління 

Національної поліції  України 
в Хмельницькій області 

Протягом оздоровчої кампанії 

8. Забезпечити своєчасне фінансування кампанії з організації літного 

оздоровлення та відпочинку дітей району. 

Органи місцевого самоврядування 

Липень-серпень  2021 року 
 

9. Завершити підготовку визначених місць масового відпочинку людей  на 
водних об’єктах відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних 
об’єктах України. 

Власники, орендарі водних об’єктів 

Липень 2021 року 

 

10. Організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
дотримання вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України під час 
літнього сезону відпочинку. 

Органи місцевого самоврядування 

Липень-серпень  2021 року 

 

 

Начальник управління  соціального 
захисту населення адміністрації          Ліліана ТАНАСІЄНКО 

 

 

 

 

 
 

 


