
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2021 року 
 
 

Керуючись Законами України “Про оздоровлення та відпочинок дітей“, 
“Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 
29.12.2020 № 29 “Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 
рік“, враховуючи розпорядження голови Львівської обласної державної 
адміністрації від 01.06.2021 № 459/0/5-21 “Про заходи з організації і проведення 
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року“, постанову Головного 
державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43 “Про затвердження 
тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв’язку із 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)“, з метою створення належних 
умов для відпочинку, оздоровлення дітей влітку 2021 року виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Затвердити заходи з організації і проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2021 року (додаються). 

2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики: 
2.1. Забезпечити висвітлення процесу підготовки та проведення літнього 

оздоровлення дітей у засобах масової інформації. 
2.2. Забезпечити цільове використання коштів за призначенням. 
2.3. Забезпечити у першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення у 

межах коштів, передбачених у 2021 році бюджетом Львівської міської 
територіальної громади на управління освіти департаменту гуманітарної 
політики, у дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку “Старт“ і 
“Ватра“: 

2.3.1. Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
2.3.2. Дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту“. 

2.3.3. Дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а 
також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній 
операції. 

2.3.4. Дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій 
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час масових акцій громадянського протесту. 

2.3.5. Дітей з інвалідністю. 

 



2.3.6. Дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи. 
2.3.7. Дітей, потерпілих внаслідок Скнилівської авіакатастрофи. 
2.3.8. Дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. 
2.3.9. Дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків. 
2.3.10. Дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи. 
2.3.11. Рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які 

проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній 
сім’ї.  

2.3.12. Дітей, які взяті на облік службами у справах дітей як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах. 

2.3.13. Дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи. 
2.3.14. Талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад). 

2.3.15. Відмінників навчання. 
2.3.16. Дитячих творчих колективів та спортивних команд. 
2.3.17. Дітей працівників, котрі цілодобово перебувають у дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, які знаходяться у власності 
територіальної громади міста (у межах 10 % від загальної кількості місць у 
зміну). 

2.4. Враховувати при вирішенні питання щодо першочерговості 
оздоровлення та відпочинку соціальний статус дитини і матеріальне становище 
сім’ї, у якій вона виховується. 

2.5. Забезпечити протягом усього оздоровчого періоду літній відпочинок 
та оздоровлення у дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку 
“Старт“ і “Ватра“ вихованців Центру підтримки дітей при ліцеї “Просвіта“ 
Львівської міської ради. 

Відповідальний: начальник управління 
освіти департаменту гуманітарної 
політики. 

3. Встановити сезонним працівникам дитячих позаміських закладів 
оздоровлення та відпочинку “Старт“ і “Ватра“ плату за харчування у розмірі 20 % 
від загальної вартості. 

4. Працівниками харчоблоків дитячих позаміських закладів оздоровлення 
та відпочинку “Старт“ і “Ватра“ призначаються працівники підприємств 
громадського харчування. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ № ____ 
 
 

ЗАХОДИ 
з організації та проведення оздоровлення 

і відпочинку дітей влітку 2021 року 
 
 

1. Забезпечити координацію та якісну роботу позаміських дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку “Старт“ і “Ватра“. 

Термін: протягом літнього періоду 
2021 року 
Відповідальний: начальник управління 
освіти департаменту гуманітарної 
політики. 

2. Забезпечити якісний підбір кадрів для дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку. 

Термін: протягом літнього періоду 
2021 року 
Відповідальні: начальник управління 
освіти департаменту гуманітарної 
політики, керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку всіх 
типів. 

3. Забезпечити створення належних санітарно-гігієнічних, 
протиепідемічних та безпечних умов для перебування дітей у закладах 
оздоровлення та відпочинку. 

Термін: протягом літнього періоду 
2021 року 
Відповідальні: керівники дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку 
всіх типів. 

4. Створити умови для покращання виховної, культурно-масової та 
фізкультурно-спортивної роботи під час канікул. 

Термін: протягом літнього періоду 
2021 року 
Відповідальні: керівники дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку 
всіх типів. 

5. Забезпечити висвітлення процесу підготовки та проведення літнього 
оздоровлення дітей у засобах масової інформації. 

Термін: протягом літнього періоду 
2021 року 
Відповідальний: начальник управління 
освіти департаменту гуманітарної 



політики. 
6. Забезпечити своєчасне подання статистичної звітності у Головне 

управління статистики у Львівській області. 
Термін: до 01.09.2021 
Відповідальні: начальник управління 
освіти департаменту гуманітарної 
політики, керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку всіх типів. 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         Н. Алєксєєва 
 
 
 Віза: 
Начальник управління  
освіти         З. Довганик 
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