
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

05.04.2019 № 494/А-2019 

 

 Про утворення обласної міжвідомчої комісії з 

контролю за діяльністю позаміських дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, які 

розташовані на території Одеської області 

 

 

Відповідно до статей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з 

метою належної підготовки позаміських дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку до проведення оздоровчої кампанії, створення в них безпечних 

умов для перебування, забезпечення якісними послугами оздоровлення та 

відпочинку дітей: 

 

1. Утворити обласну міжвідомчу комісію з контролю за діяльністю 

позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані 

на території Одеської області (далі – Комісія) у складі згідно з додатком. 

 

2. Затвердити Положення про обласну міжвідомчу комісію з контролю 

за діяльністю позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які 

розташовані на території Одеської області (додається). 

 

3. Доручити головам районних державних адміністрацій та 

рекомендувати міським головам міст обласного значення, сільським, 

селищним, міським головам об’єднаних територіальних громад, на території 

яких розташовані позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: 

утворити місцеві міжвідомчі комісії з питань контролю за діяльністю 

позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані 

на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, як 

консультативно-дорадчі органи; 

включити (за згодою) до складу місцевих міжвідомчих комісій 

представників територіальних управлінь головних управлінь в Одеській 

області: Держпродспоживслужби, Державної служби з надзвичайних 

ситуацій, Держпраці, Державної установи «Одеський обласний лабораторний 



центр МОЗ України», представників структурних підрозділів районних 

державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, до 

компетенції яких відноситься питання захисту прав та інтересів дітей; 

поінформувати Департамент соціальної та сімейної політики Одеської 

обласної державної адміністрації про утворення місцевих міжвідомчих 

комісій до 24 квітня 2019 року з наданням копій підтверджуючих документів. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації (питання соціальної сфери та 

суспільної комунікації). 

 

 

 

Голова обласної  

державної адміністрації  

 

М.В.Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

05.04.2019 № 494/А-2019 

 

 СКЛАД 

обласної міжвідомчої комісії з контролю за 

діяльністю позаміських дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, які розташовані 

на території Одеської області 

 

 

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської 

облдержадміністрації – голова комісії 

 

Заступник директора Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської 

облдержадміністрації – перший заступник голови комісії 

 

Начальник управління сімейної та гендерної політики Департаменту 

соціальної та сімейної політики Одеської облдержадміністрації – заступник 

голови комісії 

 

Начальник відділу з питань сім’ї, оздоровлення дітей і пільгових категорій 

громадян Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської 

облдержадміністрації – секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Головний спеціаліст відділу молодіжної політики, позашкільної освіти та 

виховної роботи управління соціальної роботи, фінансово-ресурсного 

забезпечення та молодіжної політики Департаменту освіти і науки Одеської 

облдержадміністрації  
 

Заступник начальника управління – начальник відділу організації надання 

медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я Одеської 

облдержадміністрації 

 

Головний спеціаліст управління державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в 

Одеській області (за згодою) 

 

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів управління 

безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного 

управління Держпродспоживслужби в Одеській області (за згодою) 

 

Провідний фахівець відділу безпечності харчових продуктів управління 

безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного 

управління Держпродспоживслужби в Одеській області (за згодою) 



Начальник сектору техногенної безпеки управління запобігання 

надзвичайним ситуаціям Головного управління державної служби з 

надзвичайних ситуацій України в Одеській області (за згодою) 

 

Головний інспектор сектору техногенної безпеки управління запобігання 

надзвичайним ситуаціям Головного управління державної служби з 

надзвичайних ситуацій України в Одеській області (за згодою) 

 

Провідний інспектор сектору техногенної безпеки управління запобігання 

надзвичайним ситуаціям Головного управління державної служби з 

надзвичайних ситуацій України в Одеській області (за згодою) 

 

Головний державний інспектор з охорони праці Головного управління 

Держпраці в Одеській області (за згодою) 

 

Головний державний інспектор з питань праці Головного управління 

Держпраці в Одеській області (за згодою) 

 

Інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою) 

 

Заступник директора Державної установи «Одеський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» (за згодою) 

 

Директор Одеського обласного центру української культури (за згодою) 

 

 

 

 

Директор Департаменту соціальної та 

сімейної політики обласної державної 

адміністрації  

 

 

Л.В. Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

05.04.2019 № 494/А-2019 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про обласну міжвідомчу комісію з контролю 

за діяльністю позаміських дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, які розташовані 

на території Одеської області 

 

 

1. Обласна міжвідомча комісія з контролю за діяльністю позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території 

Одеської області (далі – Комісія), є консультативно-дорадчим органом 

обласної державної адміністрації, що утворюється головою 

облдержадміністрації для забезпечення здійснення повноважень обласної 

державної адміністрації в галузі оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, указами Президента України та постановами Верховної 

Ради України, нормативно-правовими актами центральних органів 

виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної 

адміністрації, а також цим Положенням. 

 

3. Основними завданням Комісії є забезпечення здійснення контролю 

обласною державною адміністрацією за: 

- підготовкою позаміських дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку до проведення оздоровчої кампанії; 

- створенням в позаміських дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку безпечних умов для перебування; 

- забезпеченням дітей якісними послугами оздоровлення та відпочинку.  

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

- проводить виїзні заходи до позаміських дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території Одеської області, з 

метою моніторингу їх діяльності; 

- здійснює аналіз інформації та матеріалів, отриманих під час 

здійснення виїзних заходів з моніторингу діяльності позаміських дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку; 

- надає рекомендації керівникам позаміських дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку щодо усунення порушень, у разі їх виявлення; 



- інформує громадськість про стан готовності позаміських дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території Одеської 

області, до прийому дітей. 

 

5. Комісія має право: 

- перебувати на території позаміських дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку, які розташовані на території Одеської області; 

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, на балансі яких утримуються дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку, власників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

- залучати до участі у своїй діяльності представників органів влади, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками); 

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи; 

- у разі необхідності ініціювати звернення до Міністерства соціальної 

політики України з приводу надання роз’яснень про діяльність комісії. 

 

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, на балансі яких утримуються дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку, власниками дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку. 

 

7. Комісія утворюється у складі голови, першого заступника голови, 

заступника голови, секретаря і членів комісії відповідним розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації. 

Головою Комісії є директор Департаменту соціальної та сімейної 

політики обласної державної адміністрації. 

У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує перший 

заступник голови комісії. 

 

8. Формою роботи Комісії є виїзні заходи.  

 

9. Виїзні заходи Комісії є правомочними, якщо у них бере участь не 

менш як половина членів Комісії.  

 

10. У разі виникнення обставин, за яких член Комісії не може взяти 

участь у виїзді, у ньому може взяти участь інший представник даного 

підрозділу чи органу за дорученням керівника. 



11. За результатами виїзних заходів складається довідка, яка 

підписується всіма присутніми членами Комісії та доводиться до відома 

керівників закладів. 

 

12. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює 

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 

адміністрації. 

______________________ 


