
ЗАЛІЩИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
від і / ^ . м і ї ш / А 2(Щ раку 

Про затвердження заходів з 
підготовки та організації 
літнього оздоровлення і 
відпочинку дітей у 2023 році 

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації", 
„Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24 
лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні", від 24 
лютого 2022 року № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій", від 12 
серпня 2022 року № 573/2022 „Про продовження дії воєнного стану в Україні", 
розпоряджень начальника обласної військової адміністрації від 09 червня 2022 
року № 340/01.02-01 „Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку 
дітей у 2022 році", від 28.09.2022 № 688/01.02-01 „Про підсумки літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2022 році", наказу департаменту освіти і 
науки Тернопільської обласної військової адміністрації від 28 жовтня 
2022року №109/01-07 „Про затвердження заходів з підготовки та організації 
літнього оздоровлення і відпочинку дітей у 2023 році", 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам закладів освіти громади, директору ІРЦ (Оксана Дудка), 
директору КУ «ЦПРПП» (Оксана Мирончук): 

1) забезпечити виконання заходів з підготовки та організації літнього 
оздоровлення і відпочинку дітей у 2023 році, дотримуючись законодавства 
України в частині запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2, 
алгоритму-дій під час повітряної тривоги, розробленого Міністерством освіти і 
науки України; 

2) про проведену роботу інформувати відділ освіти громади до 1 травня 
2023 року. 

2. Затвердити заходи з підготовки та організації літнього оздоровлення і 
відпочинку дітей у 2023 році, що додаються. 

№ /оС-



3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 
відділу освіти Наталію Юзьвак. 

Начальник в 

Наталі 
Катери 

Надія ПІДГРЕБЯ 

і 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти 
Заліщицької міської ради 
З / . 10. 2Щ № 'ГОб-

ЗАХОДИ 
з підготовки та організації літнього оздоровлення і відпочинку дітей 

у 2023 році 

1Розпочати підготовчий етап щодо організації літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей громади у 2023 році. 

Керівники ЗЗСО, ЗПО, ЗДО 
ДОЗ «Ромашка». 
Жовтень 2022 року - квітень 
2023 року. 

2. Вжити заходів для усунення недоліків, виявлених під час проведення 
перевірок стану оздоровчої кампанії влітку 2022 року. 

Керівники ЗЗСО, ЗПО, 
ЗДО «Ромашка». 
Квітень 2023 року. 

3. Провести навчальний семінар для осіб, які працюватимуть у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку протягом 2023 року. 

КУ «ЦПРПП». 
Квітень 2023 року. 

4. Вжити заходів щодо залучення до роботи з дітьми у дитячих 
оздоровчих закладах висококваліфікованих педагогічних працівників. 

Директор ДОЗ «Ромашка». 
До 1 червня 2023 року. 

5. Брати участь у телерадіоефірах, семінарах, засіданнях круглих столів, 
нарадах з питань підготовки до оздоровчої кампанії 2023 року. 

Керівники ЗЗСО, ЗПО, 
ЗДО «Ромашка», КУ «ЦПРПП». 
Березень - травень 2023 року. 

Начальник відділу кл ^ ^ ^ Надія ПІДГРЕБЯ 

Наталія Юзьвак 


