
МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

«18» травня 2017 року № 169
смт. Макарів

Про організацію заходів 
із літнього відпочинку дітей 
Макарівського району у 2017 році

На виконання ст.7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 
дітей», відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 
2014 року № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок 
в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам 
управління освітою», від 03 лютого 2015 року №89 «Про здійснення заходів 
щодо організації літніх мовних таборів», розпорядження Київської обласної 
державної адміністрації від 23 лютого 2017 року №64 «Про організацію і 
проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році», наказу 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 03 
квітня 2017 року №123 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2017 році», з метою належної підготовки та проведення 
заходів із оздоровчої літньої кампанії у 2017 році, забезпечення дотримання 
вимог законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, популяризації 
та активізації вивчення іноземних мов

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити склад комісії щодо перевірки готовності пришкільних і 
літніх мовних таборів до роботи (додаток 1).

2. Затвердити склад учителів іноземних мов, залучених до роботи літніх 
мовних таборів (додаток 2).

3.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:
1)спільно з місцевими органами виконавчої влади, профспілковими та 

громадськими організаціями здійснити необхідну організаційну роботу щодо 
своєчасної підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 
2017 року, створити умови для зайнятості дітей із використанням бази 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

травень-серпень 2017 року;



2)вжити заходів щодо забезпечення у 2017 році послугами з оздоровлення 
та відпочинку дітей шкільного віку; забезпечити першочергове охоплення 
оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, що 
отримують державну допомогу, дітей учасників антитерористичної операції, 
талановитих і обдарованих дітей

травень-серпень 2017 року;

3)вжити заходів щодо забезпечення зайнятості підлітків та учнівської 
молоді у пришкільних і літніх мовних таборах на базі загальноосвітніх шкіл; 
сприяти проведенню екскурсійно-туристичних подорожей ( в межах району), 
відвідування музеїв, об’єктів історико-культурної спадщини місцевого та 
державного значення, проведення навчально-тематичних екскурсій до 
національних історико-культурних та природних заповідників, активізувати 
роботу шкільних музеїв та організувати на їх базі проведення тематичних 
екскурсій та навчальних занять, залучати учнів до суспільно-корисної роботи

травень-червень 2017 року;

4)забезпечити участь обдарованих і талановитих дітей у Всеукраїнських 
літніх профільних школах протягом оздоровчого періоду 2017 року;

червень-серпень 2017 року;

5)здійснити своєчасний та якісний підбір педагогічних кадрів для роботи 
з дітьми у пришкільних таборах

травень 2017 року;

6) вжити заходів щодо збереження та охорони життя і здоров'я дітей під 
час перебування їх у пришкільних і літніх мовних таборах; забезпечення 
якісними продуктами харчування, лікарськими засобами, створення належних 
умов для змістовного дозвілля дітей

травень-червень 2017 року;

7)забезпечити контроль за організацією відпочинку дітей у таборах з 
денним перебуванням, мовних таборах;

травень-червень 2017 року;

8)надати відділу освіти, фізичної культури та спорту 
райдержадміністрації документацію щодо створення пришкільних та літніх 
мовних таборів, а саме:
- наказ про створення пришкільного, літнього мовного табору відпочинку;
- план роботи;
- режим роботи;
- санітарно-гігієнічний дозвіл;
- списки учнів;

до 28 травня 2017 року;



9)забезпечити впродовж 29 травня -  09 червня 2017 року роботу 
пришкільних та літніх мовних таборів відпочинку з денним перебуванням дітей 
на базі шкіл району упродовж 12 календарних днів із режимом роботи з 9-00 до 
13-30 год. із загальною наповнюваністю 827 дітей відповідно до списку:

1. ОЗНЗ Бишівська ЗОШІ-ІІІ ступенів -  40 дітей;
2. Великокарашинська ЗОШ Ї-ІІІ ступенів -  30 дітей;
3. Гружчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  15 дітей;
4. Забуянська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  45 дітей;
5. Кодрянське НВО -  30 дітей;
6. Колонщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  ЗО дітей;
7. Комарівське НВО -  10 дітей;
8. Копилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  30 дітей;
9. Королівська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  30 дітей;
10.Липівське НВО -  20 дітей;
11.Лишнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  40 дітей;
12.Макарівський НВК (ліцей) -  46 дітей;
13.Макарівський НВК (гімназія) -  30 дітей;
14.Мар’янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  20 дітей;
15. Мотижинська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  20 дітей;
16.Ніжиловицьке НВО -  23 дітей;
17.Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  15 дітей;
18. Пашківська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  30 дітей;
19.Ситняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  ЗО дітей;
20.Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  20 дітей;
21.Андріївське НВО - 40 дітей;
22.Борівське НВО -  15 дітей;
23.Вільнянська ЗОШ І-ІІ ступенів -  15 дітей;
24.Козичанське НВО -  20 дітей;
25.Наливайківське НВО -  25 дітей;
26.Плахтянське НВО -  20 дітей;
27. Соснівська ЗОШ І-ІІ ступенів -  15 дітей;
28. Фасівська ЗОШ І-ІІ ступенів -  25 дітей;
29. Чорногородська філія ОЗНЗ -  15 дітей;
30. Яблунівське НВО -  15 дітей;
31. Ясногородське НВО -  25 дітей;
32.Гавронщинська ЗОШ І ступеня -  17 дітей;
33.Маковищанське НВО -  15 дітей;
34.Небелицька ЗОШ І ступеня -  11 дітей.

10)забезпечити безпечне перебування дітей у пришкільних і літніх 
мовних таборах

постійно;
11 Забезпечити організацію дворазового гарячого харчування школярів, що 

відвідують пришкільні та літні мовні табори, із числа учнів 1-4 класів, дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із 
малозабезпечених сімей, що отримують державну допомогу, та дітей учасників



/

бойових дій, у тому числі учасників АТО під час перебування у пришкільних і 
літніх мовних таборах із розрахунку 10,0 грн. на одну дитину на день за кошти 
районного бюджету;

4. Керівникам ОЗНЗ Бишівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Мудрик Т.С.), 
Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня -  районна гімназія» (Ащенко Н.В.), 
Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -  природничо-математичний ліцей» 
(Українець Н.М.), Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Розсохач Л.І.), 
Червонолобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Шульга М.М.):

1) забезпечити упродовж 29 травня -  09 червня 2017 року роботу літніх 
мовних таборів упродовж 12 календарних днів із режимом роботи з 9-00 до 13- 
30 год. із загальною наповнюваністю 150 дітей відповідно до списку:

І.ОЗНЗ Бишівська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  20 дітей;
2.Макарівський НВК (ліцей) - 50 дітей;
3.Макарівський НВК (гімназія) -  50 дітей;
4.Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  15 дітей;
5.Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  15 дітей;

2)провести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо організації роботи 
літніх мовних таборів на базі вищезазначених навчальних закладів;

4) координатором роботи літніх мовних таборів призначити вчителя 
англійської мови Макарівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
природничо-математичний ліцей» Олійник Н.И.

5.Керівникам Макарівського ЦТДЮ ім.. Д.Туптала ( Кубай Н.М.), 
Макарівської ДЮСШ (Вдовиченко С.Г.):

1)розробити Програму щодо проведення Дня захисту дітей у селищі

2)забезпечити змістовне дозвілля школярів та їх безпечне перебування у 
місцях проведення заходів

29.05.-09.06.2017 року.

Макарів
01 червня 2017 року;

травень-червень 2017 року

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу В.М.Тарнавський



Додаток 1

до наказу відділу освіти, фізичної 
культури та спорту Макарівської 
райдержадміністрації 
від 18.05.2017 № 169

Склад
комісії щодо перевірки стану готовності закладів освіти до роботи на їх базі

пришкільних і літніх мовних таборів

1.Тарнавський В.М. -  начальник відділу освіти, фізичної культури та 
спорту райдержадміністрації, голова комісії;

2.Султанова Л.М. -  головний спеціаліст відділу освіти, фізичної культури 
та спорту райдержадміністрації;

З .Котигорошко Н.І -  головний бухгалтер відділу освіти, фізичної 
культури та спорту райдержадміністрації;

4.3апольська О.П. -  начальник відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Управління Держпродспоживслужби в 
Макарівському районі (за згодою);

5.Ткаченко В.І. -  завідувач Фастівським МРВЛД ДУ «Київський ОЛТТ 
МОЗ України» (за згодою).



Додаток 2
до наказу відділу освіти, фізичної 
культури та спорту Макарівської 
райдержадміністрації 
від 18.05.2017 № 169

Склад
педагогів навчальних закладів Макарівського району, 
залучених до роботи літніх мовних таборів у 2017 році

Олійник Н.И. -  координатор роботи літніх мовних таборів у  районі

І. Літній мовний табір Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня -  районна
гімназія»

№
з/п

ПІБ вчителя Навчальний заклад, де працює

1 Олійник Н.И. Макарівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -  
природничо-математичний ліцей»

2 Мацаєнко С.М. Фасівська ЗОШ І-ІІ ступенів
3 Г ойда Л.М. Наливайківське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів -  дитячий 

садок»
4 Негода О.О. Макарівський НВК «ЗОШ І ступеня -  районна 

гімназія»
5 Алієва Е.В. Макарівський НВК «ЗОШ І ступеня -  районна 

гімназія»
6 Шльонська М.А. Мотижинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

II. Літній мовний табір Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -  
природничо-математичний ліцей»

№
з/п

ПІБ вчителя Навчальний заклад, де працює

1 Годенков І.Л. Макарівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -  
природничо-математичний ліцей»

2 Гончар О.М. Королівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
3 Данилова М.С. Колонщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
4 Каленюк Н.П. Липівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів -  дитячий 

садок»
5 Наумова Л.М Забуянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
6 Суходольська Я. В. Козичанська ЗОШ І-ІІ ступенів
III. Літній мовний табір на базі ОЗНЗ Бишівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
1 Кузьменко О.П. ОЗНЗ Бишівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
2 Обухівська О.В. ОЗНЗ Бишівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
3 Кромбет Т.І. Лишнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
IV. Літній мовний табір на базі Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
1 Івковська Т.І. Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
2 Котик С.Б. Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
3 Савілова О.В. Яблунівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів -  дитячий



садок»
V. Літній мовний табір на базі Червонослобідської ЗОШ І-ПІ ступенів
1 Богдан З.Ф. Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ ступенів
2 Гончаренко В.В. Великокарашинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
3 Круковець О.О. Ситняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів




