
 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02.03.2020                      № 48  
 
Про організацію оздоровлення 
та відпочинку дітей 
 

Відповідно до статтей 32, 42 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні‟, статті 7 Закону України „Про оздоровлення та 
відпочинок дітей‟, рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради 
сьомого скликання від 23.12.2019 № 506 „Про затвердження програми 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році‟, з метою забезпечення 
координації оздоровлення та відпочинку дітей у літній період 2020 року, 
посилення державної підтримки і дієвості контролю за санітарно-
епідеміологічним станом таборів з денним перебуванням, організацією 
харчування, охороною життя та здоров’я дітей, змістом виховного процесу, 
дозвілля, зайнятості та оздоровлення: 

1. Утворити Штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей 
Пирятинської міської ради і затвердити його склад (додається). 

2. Затвердити положення про Штаб з організації оздоровлення та 
відпочинку дітей Пирятинської міської ради (додається). 

3. Структурним підрозділам виконкому міської ради забезпечити 
виконання напрямів діяльності та заходів Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2020 році. 

4. Відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради  (Зуєв С.В.) 
здійснювати координацію зусиль у вирішенні питань оздоровлення та 
відпочинку дітей. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
   
 
 
 
Міський голова                                                                       О.РЯБОКОНЬ             

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  
міського голови 
02.03.2020 № 48  

 
 

Склад 
Штабу з організації 

оздоровлення та відпочинку дітей Пирятинської міської ради 

 
Шикеринець 
Ігор Станіславович 
 

- 
 
 
 

заступник міського голови з питань                     
діяльності виконкому міської ради, 
голова Штабу 

 
Зуєв 
Сергій Вікторович 
 
 
Зібніцька  
Людмила Іванівна 

- 
 
 
 
-  

начальник відділу освіти, молоді та 
спорту міської ради, заступник голови 
Штабу 
 
головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту міської ради, секретар 
Штабу 

 
 Члени Штабу: 

 
Горбачов  
Олександр Васильович 
 
 
Гудзь 
Володимир Володимирович 
 
 
 
Дядькова  
Ірина Миколаївна 
 
 
 
 
Кабушка  
Юлія Вікторівна 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
голова постійної комісії з питань освіти, 
молоді, культури, фізичної культури, 
охорони здоров’я та соціального захисту 
 
начальник управління соціального 
захисту населення Пирятинської 
районної державної адміністрації (за 
згодою) 
 
головний лікар комунального 
підприємства „Пирятинський центр 
первинної медико-санітарної допомоги“ 
Пирятинської районної ради (за згодою)  
 
директор Пирятинського міського центру 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді 
 
 



Кеда 
Світлана Юріївна 
 
Вовкодав 
Юрій Вікторович 
 
 
Константиненко  
Людмила Алеківна 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

начальник фінансового управління 
міської ради 
 
головний інспектор Пирятинського РВ 
ГУ ДСНС України у Полтавській області   
(за згодою) 
 
лікар Пирятинського районного 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській 
області (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами  
виконкому міської ради 

 
 

 
                       
                                     
                                 
                                     Л.В.Кочур 
 

   
   

 
   

 
   
 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                
Розпорядження   
міського голови  
02.03.2020 № 48  

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Штаб з організації 

оздоровлення та відпочинку дітей Пирятинської міської ради 

1. Штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей (далі - Міський 
штаб) є консультативно - дорадчим органом при Пирятинській міській раді, 
утвореним з метою сприяння постійному вдосконаленню державної політики у 
сфері оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення узгодженості дій у 
вирішенні питань, пов’язаних зі створенням безпечних умов для якісного 
відпочинку та оздоровлення дітей. 
           2. Міський штаб утворюється розпорядженням міського голови. Його 
склад формується з представників міської ради та виконавчого комітету; 
фахівців різних галузей, які причетні до реалізації Програми з оздоровлення та 
відпочинку дітей, та затверджується розпорядженням міського голови. 

3. Міський штаб у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
рішеннями сесії міської ради та Положенням про Штаб з організації 
оздоровлення та відпочинку дітей Пирятинської міської ради (далі - 
Положення). 

4. Основним завданням Міського штабу є координація дій організацій, 
спрямованих на посилення дієвості контролю за діяльністю усіх таборів з 
денним перебуванням, забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, перш за все дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

5. Міський штаб відповідно до покладених на нього завдань: 
контролює, сприяє діяльності таборів з денним перебуванням закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти; 
вносить в установленому порядку на розгляд виконкому міської ради 

пропозиції з удосконалення роботи щодо організації оздоровлення та 
відпочинку дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної 
громади; 

     налагоджує співпрацю директорів закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти, установ та організацій, причетних до організації 
оздоровчого процесу, та безпосередньо дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку; сприяє створенню необхідних умов для реалізації на території 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади вимог Закону України 
„Про оздоровлення та відпочинок дітей“. 
 6. Міський штаб має право: 

 



      утворювати в разі потреби робочі групи, залучати до участі в них 
представників органів місцевого самоврядування, спеціалістів окремих 
галузей; 

          отримувати в установленому законом порядку від органів місцевого 
самоврядування, установ і організацій інформацію з питань, що належать до 
компетенції Міського штабу, та розглядати її на своїх засіданнях. 
 7. Основною формою роботи Міського штабу є засідання, які проводяться 
в разі потреби. Засідання Міського штабу веде голова або за його дорученням - 
заступник. 
 8. Рішення Міського штабу приймаються переважною більшістю голосів 
членів Міського штабу, присутніх на засіданні. Оформлюються у вигляді 
протокольних рішень, підписаних головою Міського штабу та секретарем. Є 
обов’язковим для розгляду та організації виконання структурними 
підрозділами виконкому міської ради. 
 9. Організаційне забезпечення діяльності Міського штабу здійснює відділ 
освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 
 
Керуючий справами  
виконкому міської ради 

 
 

 
                       
                                       
                                          Л.В.Кочур 
 

 


