Про хід оздоровчої кампанії 2019 року.
З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення під час організації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у
2019 році відповідно до законів України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» здійснюються заходи спрямовані на дотримання санітарного
законодавства в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку протягом
оздоровчої кампанії.
Держпродспоживслужба відповідно до Положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667, здійснює
державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства.
З метою підготовки оздоровчої кампанії у 2019 році, на належному рівні,
у центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства
соціальної політики України у лютому місяці проведено курси підвищення
кваліфікації для керівників структурних підрозділів, до компетенції яких
віднесені питання організації оздоровлення та відпочинку дітей.
З метою підготовки оздоровчої кампанії у 2019 році представником
Держпродспоживслужби взято участь в засіданні міжвідомчого штабу з
координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей під
головуванням заступника Міністра з питань європейської інтеграції
О. Чуркіної, нараді в Міносвіти з питань організації харчування. Крім того,
представники Держпродспоживслужби та її територіальних органів 23 травня
2019 взяли участь у Всеукраїнській селекторній нараді з проведення оздоровчої
кампанії 2019 року, в ході якої в межах повноважень проінформували про стан
підготовки закладів оздоровлення та відпочинку до початку функціонування.
Проведення заходів з підготовки до літньої оздоровчої кампанії
розпочалось з початку року, коли керівникам позаміських оздоровчих таборів
надаються плани-завдання щодо покращення матеріально-технічної бази та
усунення порушень, які виявлялись впродовж минулої літньої оздоровчої
кампанії. На місцях фахівцями Держпродспоживслужби було відпрацьовано
відповідну документацію по організації харчування, переліку постачальників,
умов транспортування та зберігання харчових продуктів та перевірки
пропозицій, які надавалися службою за результатами минулої оздоровчої
кампанії.
Територіальними управліннями Держпродспоживслужби в містах та
районах областей спільно з органами управління освіти районних державних
адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад узгодили
графіки комісійних перевірок таборів з денним перебуванням, таборів праці і
відпочинку.
Всім
керівникам
об’єднаних
територіальних
громад,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів наголошено на те, що головне їх
завдання сьогодні - особистий контроль за діяльністю дитячих таборів,
створення безпечних умов для перебування в них дітей.
У оздоровчу кампанію (на І-шу зміну) подали заявки на відкриття 7847
закладів оздоровлення та відпочинку для дітей (2018 - 9,4 тис.), у тому числі
закладів оздоровлення 259, із них заміських – 211, санаторного типу – 42,

дитячих центрів - 6 та 7591 закладів відпочинку, із них 7338 – з денним
перебуванням, 15 - наметових містечок та 238 - таборів праці та відпочинку).
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Держпродспоживслужби з початку підготовки до оздоровчої кампанії взяли
участь у проведенні 7952 комплексних та позапланових обстеженнях
(перевірках).
На початок оздоровчої кампанії готовність закладів оздоровлення по
Україні становить 87%, закладів відпочинку на 97%.
Порушення вимог санітарного законодавства встановлено у 2044 закладах
(25,7%). Основними порушеннями
стали невиконання пропозицій
Держпродспоживслужби щодо зміцнення матеріально-технічної бази,
організації харчування, недотримання санітарно-протиепідемічного режимів,
невідповідність гігієнічним вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 води питної тощо.
Через заборону Держпродспоживслужби не відкрито 14 закладів
оздоровлення та відпочинку (у Вінницькій області - 3, Черкаській - 7), без
погодження Держпродспоживслужби відкрито один заклад у Сумській області.
За результатами встановлених порушень спеціалістами територіальних
органів Держпродспоживслужби надано відповідні пропозиції власникам
оздоровчих закладів щодо створення відповідних умов для оздоровлення та
відпочинку дітей.
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міськ/рай/міжрайуправлінь ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області
не відкрито 3 пришкільних табори, зокрема пришкільний табір в ЗОШ І – ІІІ ст.
№ 2 м. Гнівань Тиврівського району із-за карантину по кору, з причини не
відповідності лабораторних досліджень питної води не розпочав роботу
пришкільний табір КЗ «ЗШ №16 ВМР» м. Вінниця, не відкрито пришкільний
табір у Вінницькому районі, с. Михайлівка з приводу не закінченого ремонту
каналізаційної системи.
Спеціалістами Держпродспоживслужби в Запорізькій області проведено
обстеження 25 закладів оздоровлення та відпочинку із 32 які планують
функціонування, з них у 8 закладах виявлено суттєві порушення, в результаті
чого комісійні обстеження проводились по декілька разів, а саме: м. Бердянськ
(ДЗОВ санаторного типу «Факел», ДЗОВ «Факел»-2, ДЗОВ «Сонячний»,
ДЗОВ «Мрія»), Якимівський р-ну (ДЗОВ «Лазурна райдуга», ДЗОВ
«Сонячний») та ДЗОВ «Весна» Бердянського району.
За ініціативою
Держпродспоживслужби
перенесено термін відкриття позаміського
оздоровчого табору «Чайка» Кам'янко-Дніпровського району, в якому не
усунено недоліки та не виконано пропозиції служби щодо поліпшення
санітарно-технічного стану закладу.
Держпродспоживслужба та її територіальні органи співпрацюють з
органами державної влади та місцевого самоврядування для досягнення
високих якісних та безпечних показників оздоровлення та відпочинку дітей.
Оперативна інформація щодо забезпечення здійснення державного
нагляду (контролю) за дитячими закладами оздоровлення та відпочинку

постійно розміщується на офіційному сайті Держпродспоживслужби та сайтах
територіальних органів Держпродспоживслужби.
Ситуація щодо проведення оздоровчої кампанії перебуває на постійному
контролі.

