
 
                                                  
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

    _________2021р.     Мукачево     № ___ 
 
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей  Мукачівської міської 
територіальної громади у  2021 році 
 
 З  метою  належної організації оздоровлення та  відпочинку дітей у 2021 
році, відповідно до рішення 69 позачергової сесії 7-го скликання  Мукачівської 
міської ради від 05.12.2019 №1677 «Про затвердження Програми оздоровлення 
та відпочинку дітей Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 
роки», на виконання Закону України «Про оздоровлення та  відпочинок дітей»,   
враховуючи Протокол засідання гуманітарної ради від 06.04.2021 №09/2021, 
керуючись пп.1 та 6 п. ”а”ст. 32; пп.2 п. ”б“ ст. 32, ч.6 ст.59 Закону України «Про 
місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради вирішив:  
 
  1.Затвердити мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  
Мукачівської міської територіальної громади згідно додатку 1 до цього рішення. 

2.Затвердити склад місцевого міжвідомчого штабу з координування 
організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської міської  
територіальної громади (далі-Штаб)  згідно додатку 2 до цього рішення.  

3.Затвердити Положення про місцевий міжвідомчий штаб з 
координування  організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей 
Мукачівської міської  територіальної громади згідно додатку 3 до цього 
рішення. 
 4. Штабу до 01 червня 2021 року провести перевірку готовності дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку Мукачівської міської територіальної 
громади до проведення оздоровлення та відпочинку дітей з видачею 
відповідного акту.  
 5. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради (Кришінець-Андялошій К.): 

5.1. забезпечити направлення на оздоровлення і відпочинок у дитячі 
заклади оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги і підтримки (за наявності документів, що підтверджують їх статус), а 
саме: 
   -  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 



             - діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-
21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту"; 
 - діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період 
участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;  
 - діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час масових акцій громадянського протесту; 
 -  діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;  
 - діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 
зіткнення;  
 - рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в 
одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; 
 - діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у 
складних життєвих обставинах; 
 - діти з інвалідністю, які не мають протипоказів до перебування в 
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку загального призначення; 
 - діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
 - діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 
катастроф; 
 - діти з багатодітних сімей; 
 - діти з малозабезпечених сімей; 
 - діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або 
під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які 
загинули під час виконання службових обов’язків;  
 -діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; 
 - діти, які перебувають на диспансерному обліку; 
 - талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 
змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських 
організацій; 
 - діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; 
 - діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
  
 5.2. забезпечити своєчасну подачу звітної інформації до департаменту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73


соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації щодо 
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року;  
 5.3.  надавати  першочергово  дітям  пільгових  категорій  путівки  в  
дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого, 
обласного та державного бюджетів.   
 6. Мукачівському міському управлінню Головного управління  
Держпродспоживслужби в Закарпатській області (Адаменко К.) взяти під 
контроль  дотримання у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
Мукачівської міської територіальної громади санітарно – гігієнічних норм  і 
правил.  
 7. Комунальному некомерційному підприємству «ЦПМСД Мукачівської 
міської територіальної громади» (Чубірко М.) взяти під контроль  безкоштовне 
медичне обстеження  дітей,  а також здійснювати систематичний контроль за  
роботою медичних працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
Мукачівської міської територіальної громади.  
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
Кришінець-Андялошій К.   
 
 
Міський голова                                                                А. БАЛОГА 
 

    
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Додаток 1 



до рішення виконавчого 
комітету 

   Мукачівської міської ради 
   __________________№______ 

М Е Р Е Ж А 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Мукачівської міської 

територіальної громади 

№ 
з/п Назва закладу Поштова адреса, 

контактний телефон  
Кількість 

дітей 
Кількість та 

тривалість зміни 

1 
Позаміський дитячий 
табір оздоровлення та 
відпочинку «Горбок» 

вул.Молодіжна,1б с.Горбок, 
Мукачівський р-н 140 

 
 1 зміна⁕21 день 

4 зміни * 14 днів  
 
     

Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                               О. ЛЕНДЄЛ                                                                   

  
  
  
  
  

  
 

 

   

  
  
  

 
 
 
 



Додаток 2  
до рішення виконавчого 
комітету Мукачівської 
міської ради  
______________ № _____ 

 
 

СКЛАД 
місцевого міжвідомчого штабу з координування організації і проведення 
оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської міської  територіальної 

громади  
Голова штабу 
Іванчо Вікторія Іванівна- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради 
Заступник голови штабу  
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна – начальник управління освіти, 
культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
 
Члени штабу: 
 

Куцик Тетяна 
Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу дошкільної та позашкільної 
освіти управління освіти,культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради-секретар штабу 

Уліганець 
Володимир 
Вадимович 

- головний спеціаліст відділу дошкільної та позашкільної 
освіти управління освіти,культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 

Чубірко Мирослава 
Михайлівна 

- директор КНП «ЦПМСД Мукачівської міської 
територіальної громади» (за згодою) 

Боднарук Михайло 
Юрійович 

-старший інженер групи по централізованому 
обслуговуванню закладів освіти 

Мисло Євген 
Іванович 

- начальник Мукачівського міськрайонного відділу  
УДСНС України  у Закарпатській області, підполковник 
служби цивільного захисту (за згодою) 

Степанова Ольга 
Рудольфівна 

- начальник служби в справах дітей Мукачівської міської 
ради 

Адаменко Костянтин  
Анатолійович 

- начальник Мукачівського міського управління Головного  
управління Держпродспоживслужби в Закарпатській 
області (за згодою) 

Черничко Мирон 
Васильович 

-начальник Мукачівського РУП, полковник поліції(за 
згодою) 

 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                                                О. ЛЕНДЄЛ 
 
 



Додаток 3  
до рішення виконавчого 
комітету Мукачівської 
міської ради  
_____________ № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про місцевий міжвідомчий штаб з координування організації і 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської міської 
територіальної громади 

 
1. Місцевий міжвідомчий штаб з координування  організації і проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей (далі - Штаб) є координаційним, дорадчо-
консультативним органом, утвореним при виконавчому комітеті Мукачівської 
міської ради для забезпечення реалізації заходів з оздоровлення та відпочинку 
дітей, узгоджених між місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що 
забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей. 

2. У своїй діяльності Штаб керується Конституцією України, законами 
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінсоцполітики, 
облдержадміністрації  та цим Положенням. 

3. Діяльність Штабу ґрунтується на принципах відкритості, гласності, 
рівності та добровільності. 

4. Основними завданнями Штабу є: 
1) забезпечення взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей; 

2) визначення шляхів, механізмів і способів розв’язання проблемних питань 
у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, що виникають під час організації та 
проведення оздоровчої кампанії; 

3) оперативне реагування та вжиття відповідних заходів у разі: 
- неналежної організації оздоровлення та відпочинку дітей місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, що забезпечують проведення 
оздоровлення та відпочинок дітей, що загрожує їх життю і здоров’ю; 

- випадків травмування дітей та інших небезпечних подій у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку. 

5. Штаб відповідно до покладених на нього завдань: 
- проводить моніторинг стану підготовки та проведення оздоровчої 

кампанії, якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, безпеки 
перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


- звертається до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, що забезпечують 
проведення оздоровлення та відпочинок дітей, щодо усунення недоліків у 
діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, виявлених за 
результатами моніторингу проведення оздоровчої кампанії; 

- готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його 
компетенції, та вносить їх на розгляд виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради. 

6. Штаб має право: 
- в установленому порядку одержувати від місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та 
організацій, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей, 
інформацію необхідну для виконання покладених на нього завдань; 

- залучати до участі у своїй роботі представників територіальних 
підрозділів центральних  органів виконавчої влади, підприємств, установ та 
організацій, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей (за 
погодженням з їхніми керівниками), а також інших фахівців (за згодою). 

7. До складу Штабу входять: голова Штабу, заступник голови Штабу, члени 
Штабу, секретар. 

Головою Штабу є заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків. 
Заступником голови Штабу та секретарем є представники відповідного 
структурного підрозділу Мукачівської міської ради, відповідального за 
реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей. 

У разі відсутності голови Штабу його обов’язки виконує заступник. 
До складу Штабу можуть входити представники зацікавлених 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, профспілок 
на міському рівні. 

Склад Штабу уточнюється щороку перед початком оздоровчої кампанії. 
Голова Штабу, його заступники та члени беруть участь у його роботі на 

громадських засадах. 
8. Формою роботи Штабу є засідання, що скликається головою Штабу в разі 

потреби. 
Засідання Штабу веде його голова, а у разі його відсутності - заступник 

голови. 
Підготовка матеріалів до розгляду на засіданні Штабу та проєкту рішення 

забезпечується секретарем Штабу. 
Засідання Штабу вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 

ніж половина його членів. 
9. На засіданнях Штабу розглядаються питання щодо організації 

оздоровлення та відпочинку дітей і готуються відповідні пропозиції та 
рекомендації. 

Пропозиції та рекомендації Штабу схвалюються відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів членів Штабу, присутніх на засіданні. У разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Штабу. 



Пропозиції та рекомендації оформляються протоколом, який підписується 
головою Штабу, і надсилаються місцевим органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування. 

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Штабу здійснює 
структурний підрозділ Мукачівської міської ради, відповідальний за реалізацію 
державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей. 

 
 

Керуючий справами        
виконавчого комітету                      О. ЛЕНДЄЛ 
 
 


