
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

24.07.2020 № 483/од-2020 

 

 Про внесення змін до розпорядження 

виконуючого обов’язки голови Одеської 

обласної державної адміністрації від  

27 травня 2019 року № 643/А-2019 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 23, 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами: 

 

внести до розпорядження виконуючого обов’язки голови Одеської 

обласної державної адміністрації від 27 травня 2019 року № 643/А-2019 «Про 

утворення регіонального оперативного штабу з координації організації та 

проведення оздоровлення і відпочинку дітей» (далі - розпорядження) такі 

зміни: 

 

1. Абзац 2 пункту 6 Положення про регіональний оперативний штаб з 

координації організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей, 

затвердженого розпорядженням, виключити. 

 

2. Додаток до розпорядження викласти у новій редакції (додається).  

 

 

 

Голова  Максим КУЦИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 

до розпорядження виконуючого 

обов’язки голови обласної  

державної адміністрації  

27 травня 2019 року № 643/А-2019 

(у редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

24 липня 2020 року № 483/од-2020) 

 

 Склад 

регіонального оперативного штабу з 

координації організації та проведення 

оздоровлення і відпочинку дітей 

 

 

Керівник апарату обласної державної адміністрації – голова штабу 

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної 

адміністрації – заступник голови штабу 

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

громадян Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної 

адміністрації – секретар штабу 

Члени штабу: 

Начальник управління сімейної та гендерної політики Департаменту 

соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації 

Директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 

Начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації 

Директор Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 

Заступник директора Департаменту культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини – начальник управління культури, 

національностей та релігій обласної державної адміністрації 

Завідувач сектору взаємодії із засобами масової інформації управління 

комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації 

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській 

області (за згодою) 

Заступник начальника Головного управління Держпраці в Одеській області 

(за згодою) 

Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській 

області (за згодою)  

Начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою) 

Директор державної установи «Одеський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) 



Директор Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Методист Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

 

 

 

Директор Департаменту соціальної та 

сімейної політики обласної державної 

адміністрації 

 

 

Лілія КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження виконуючого 

обов’язки голови обласної  

державної адміністрації  

27 травня 2019 року № 643/А-2019 

(у редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

24 липня 2020 року № 483/од-2020) 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про регіональний оперативний штаб з 

координації організації та проведення 

оздоровлення і відпочинку дітей 

 

 

1. Регіональний оперативний штаб з координації організації та 

проведення оздоровлення і відпочинку дітей (далі – Штаб), є 

консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації, що 

утворюється головою облдержадміністрації для координації організації та 

проведення оздоровлення і відпочинку дітей, оперативного реагування та 

вирішення питань, які виникають під час оздоровчої кампанії. 

2. Штаб 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 Штабу є: 

- координація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованих на 

удосконалення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

- оперативне вирішення питань щодо оздоровлення та відпочинку 

дітей; 

- моніторинг та аналіз стану забезпечення організації та проведення 

оздоровлення і відпочинку дітей. 

4. Штаб відповідно до покладених на нього завдань: 

- проводить моніторинг стану організації підготовки та проведення 

оздоровлення і відпочинку дітей; 

- вносить в установленому порядку на розгляд Одеської обласної 

державної адміністрації пропозиції з удосконалення роботи щодо організації 

оздоровлення і відпочинку дітей; 

- налагоджує ефективну співпрацю місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, власників дитячих закладів, підприємств, 

установ та організацій, на балансі яких утримуються заклади оздоровлення та 

відпочинку. 



5. Штаб має право: 

- одержувати в установленому законом 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 нього 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 нього 

завдань постійні або тимчасові робочі групи. 

6. Штаб утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і 

членів штабу розпорядженням голови обласної державної адміністрації. 

У разі відсутності голови Штабу його обов’язки виконує заступник 

голови штабу. 

7. Формою роботи Штабу є засідання, що проводяться відповідно до 

плану засідань, який затверджує голова Штабу.  

8. Засідання є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як 

половини членів Штабу. 

9. Засідання Штабу веде його голова, а у разі його відсутності – 

заступник голови. 

10. Підготовка матеріалів до розгляду на засіданні Штабу та проектів 

відповідних рішень Штабу забезпечується секретарем Штабу. 

11. Рішення Штабу оформлюються у вигляді протокольних рішень, які 

підписуються головою та секретарем Штабу. 

12. Організаційне забезпечення діяльності Штабу здійснює 

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 

адміністрації. 

__________________ 


