
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

від _____________ 20 __ року       м. Тернопіль           № _________________

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” 

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів 
інституційного догляду та виховання дітей, реорганізованих закладів освіти, 
директору Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 
педагогічної освіти (Олександр Петровський): 

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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
алгоритму дій під час повітряної тривоги, розробленого Міністерством освіти і 
науки України;

2) про    проведену    роботу   інформувати   департамент   освіти  і   науки 
обласної військової адміністрації до 5 травня 2023 року. 

Департамент освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації
№ 109/01-07 від 28.10.2022
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2. Затвердити заходи з підготовки та організації літнього оздоровлення і 
відпочинку дітей у 2023 році, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Ольга ХОМА

Ганна Зварич
Оксана Галюк
Віталій Вітер
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ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ департаменту освіти і науки 
обласної військової адміністрації                                    
від ___________№__________

ЗАХОДИ
з підготовки та організації літнього оздоровлення і відпочинку дітей 

у 2023 році

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

Керівники місцевих органів 
управління освітою, закладів 
інституційного догляду та виховання 
дітей, реорганізованих закладів 
освіти.
Жовтень 2022 року – квітень                
2023 року.

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

Керівники місцевих органів 
управління освітою, закладів 
інституційного догляду та виховання 
дітей, реорганізованих закладів 
освіти.
Квітень 2023 року.

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

Департамент освіти і науки                
обласної військової адміністрації, 
Тернопільський обласний 
комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти.
Квітень 2023 року.

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

Керівники місцевих органів 
управління освітою.
До 1 червня 2023 року.
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           5. Брати участь у телерадіоефірах, семінарах, засіданнях круглих столів, 
нарадах з питань підготовки до оздоровчої кампанії 2023 року. 

Департамент освіти і науки              
обласної військової адміністрації, 
Тернопільський обласний 
комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, керівники 
місцевих органів управління освітою, 
закладів інституційного догляду та 
виховання дітей, реорганізованих 
закладів освіти.
Березень – травень 2023 року.

Директор департаменту Ольга ХОМА

                   Оксана Галюк 


