
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

28 квітня 2021 р.  №____ 

 

Про організацію відпочинку, оздоровлення, 

зайнятості дітей і підлітків  влітку 2021 року 

  

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

від 04.09.2008 року (зі змінами), міської комплексної Програми реалізації 

сімейної, молодіжної та ґендерної політики на 2020-2024 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2019 р., з метою забезпечення  організованого 

проведення оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і підлітків 

Лубенської територіальної громади влітку 2021 року, керуючись ст.32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

 

1. Створити штаб з організації оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей 

і підлітків влітку 2021 року (додається). 

2. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської 

міської ради (начальник Скиба С.О.): 

- звернути особливу увагу на організацію оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей, батьки яких є 

учасниками бойових дій  та учасниками АТО/ООС; дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю та дітей, що 

перебувають на диспансерному обліку; дітей із малозабезпечених та 

багатодітних сімей, обдарованих і талановитих дітей; 

   - забезпечити організацію заходів із часткової оплати вартості путівки до 

дитячих  закладів оздоровлення та відпочинку області та за межі області для 

оздоровлення дітей, які виховуються у сім’ях з дітьми за рахунок коштів 

обласного та міського бюджетів. 

       3. Службі у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради 

(начальник Башлій Т.В.): 

- організувати проведення профілактичних рейдів із попередження 

бездоглядності та правопорушень серед дітей у канікулярний період протягом 

червня-серпня 2021 року. 



4. Лубенському міському центру соціальних служб ( директор      

Цимбал В.М.): 

- забезпечити організацію та проведення профілактичної роботи з 

попередження негативних явищ серед дітей та молоді шляхом проведення 

групових заходів із питань утвердження цінностей здорового способу життя, 

міжособистісного спілкування. 

       5. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (заступник начальника Управління, начальник відділу 

комунального господарства та капітального будівництва Сосна О.М.):  

- провести роботи з благоустрою визначених зон відпочинку дітей та 

підлітків до літнього періоду. 

6. Штабу з організації оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей і 

підлітків влітку 2021 року здійснювати постійний контроль за проведенням 

відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2021 року. 

7. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу сім’ї, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради Скибу С.О., 

контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. 

 Строк контролю – вересень 2021 року. 

 

 

Лубенський міський голова    Олександр ГРИЦАЄНКО  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Заступник міського голови      І.В.Харченко 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

 

 

Ю.М.Білокінь 

 

 

 

Начальник  юридичного відділу 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради 

 

 

Начальник загального відділу 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради 

 

 

 

 

Н.М. Мелентьєва 

 

 

 

С.А. Зот 

Підготував: 

 

Начальник відділу сім’ї, 

молоді та спорту виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

 

 

 

 

 

С.О.Скиба 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток  

        до рішення виконавчого комітету 

        Лубенської міської ради 

        _____ 2021 року №________ 

 

Штаб 

з організації оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей і підлітків влітку 

2021 року 

Харченко І.В. – заступник Лубенського міського голови, голова штабу 

Скиба С.О. –  начальник відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, заступник голови штабу 

Сахно Ю.С. – головний спеціаліст відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, секретар штабу 

 

Члени штабу: 

 

Башлій Т.В. – начальник служби у справах дітей виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Грищук А.В. – начальник Лубенського міськрайонного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області (за згодою) 

Костенко М.В. – начальник Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Литовченко Ю.М. – начальник Управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Майборода Д.О. – начальник Лубенського районного відділу поліції 

Головного управління національної поліції у Полтавській області (за згодою) 

Остапко Т.Д. – заступник начальника відділу економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Пучка О.Ю. – директор комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної  медико-

санітарної допомоги» 

Романенко Т.О. – начальник фінансового управління виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Цимбал В.М. –  директор Лубенського міського центру соціальних служб; 

Щербак В.О. – начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради      Юлія БІЛОКІНЬ 
 


