
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
22 травня 2018 року                                  м. Біла Церква                                         № 236 

 

Про організацію відпочинку групи дітей 

із Попаснянського району Луганської  

області в закладах міста Біла Церква 

 

 Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 21 травня 2018 року №  577  «Про організацію відпочинку 

групи дітей із Попаснянського району Луганської області, що знаходиться в зоні 

антитерористичної операції, в закладах міста Біла Церква». 

 Встановлено, що згідно з меморандумом про співпрацю між управлінням освіти і 

науки Білоцерківської міської ради Київської області та управлінням освіти Попаснянського 

району Луганської області група дітей в кількості 22 осіб із Попаснянського району 

Луганської області з 04 червня 2018 року по 21 червня 2018 року буде відпочивати у 

пришкільному таборі для лідерів учнівського самоврядування «Успішний крок» при 

Білоцерківській гімназії № 2. Регламентом роботи табору передбачена зайнятість дітей у 

будні дні з 9:00 год. до 17.00 год. У зв’язку з цим управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради звернулося з клопотанням до служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про влаштування даної групи дітей у кількості 22 осіб та двох супроводжуючих 

педагогів-вихователів на цілодобове перебування у центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода» (лист від 16 травня 2018 року № 508). 

  Враховуючи вищезазначене з метою вирішення питань щодо належної організації 

відпочинку дітей, які проживають в зоні антитерористичної операції в Попаснянському 

районі Луганської області, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 28 квітня 2017 року № 662 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та 

відпочинок у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам 

управління освітою», згідно з рішенням Білоцерківської міської ради від  30 листопада 2017 

року № 1631-40-VII «Про міську програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році»,  

постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 «Про затвердження 

Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей» та згідно з 

меморандумом про співпрацю між управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради 

Київської області та управлінням освіти Попаснянського району Луганської області, 

виконавчий комітет  міської ради вирішив: 

            1.Вважати доцільним цілодобове перебування групи дітей із Попаснянського району 

Луганської області в кількості 22 осіб та двох супроводжуючих педагогів-вихователів з 04 

червня 2018 по 21 червня 2018 року в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода» при службі у справах дітей Білоцерківської міської ради. 

   2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради забезпечити влаштування 

групи дітей із Попаснянського району Луганської області в кількості 22 осіб та двох 

супроводжуючих педагогів-вихователів у центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода» в порядку, передбаченому чинним законодавством. 
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3. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради вжити заходів для 

організації змістовного відпочинку вищезазначеної групи дітей у пришкільному таборі для 

лідерів учнівського самоврядування «Успішний крок» при Білоцерківській гімназії № 2 та у 

вихідні дні. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Гнатюка В.В. 

 

Міський голова           Г. Дикий  
 


