розпорялfiЕння

голови вIльшАнськоi рдЙонноi дЕрrкАвноi АдмIнIстгацII
вiд

"

1б"

кIровогрмськоi оБлАстI

травня zotJpoKy

смт Вiльшанка

m

112-р

Про пiдготовку та проведеЕня
оздоровленшI та вiдпочинку дiтей
влiтку 2017 року

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про вiдпочинок та оздоровлення дiтей>>,
розпорядженнrI голови обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 10 травня
20|7 року Nэ 222-р <Про пiдготовку та проведеннrI оздоровJIення та вiдпочинку
дiтей влiтку 2017 року>), рiшення районноi раци вiд 03 лютого 201-4 року
М 352 <Про районну програму оздоровлення та вiдпочинку дiтей, молодi та
сiмей з дiтьми на 20|4-2017 роки>, з метою забезпеченЕя якiсноi пiдготовки та
органiзованого проведення оздоровленнrI та вiдпочинку дiтей влiтку 20|7 року:
Утворити:
мiжвiдомчий оперативний штаб з координацii роботи щодо пiдготовки та
проведення оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 20|7 роцi (далi - Оперативний
1.

штаб);

проведенЕя перевiрок стану готовностi i роботи дитячих
закладiв оздоровленЕя та вiдпочинку протягом оздоровчоi кампанii 2017 року
(даrli - Комiсiя).

комiсiю

з

2. Затвердити:

скJIад мiжвiдомчого оперативного штабу з координацii роботи щодо
пiдготовки та проведенЕя оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 20t7 роцi
(додаетъся);
скJIад KoMicii з проведення перевiрок стаЕу готовностi дитячlтх закладiв
оздоровлення та вiдпочинку до оздоровчоi кампанiI 201-7 року (додаеться).

3. Управлiнню соцiа.гlьного з€lхисту населення, вiддiлам: освiти, культури,
туризму та культурноi спадщини районноТ державноi адмiнiстрацii, центральнiй
районнiй лiкарнi, Вiльшанському вiддiленню Голованiвського вiддi.гry полiцii
ГУ НП УкраiЪи в Кiровоградськiй областi, Вiльiпанському РВ УДСНС УкраiЪи
в Кiровоградськiй областi, виконавчим KoMiTeTaM селищноi та сiлъськш рqд
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здiйснювати контроль за дiяльнiстю дитячих закладiв оздоровлення та
вiдпочинrqу вiдповiдно до повноважень, у тому числi за станом органiзацii
виховною процесу, матерiапьно-технiчноТ бази закладiв i забезпечення Тх

вiдповiдними фахiвцями тощо

та

провести широку iнформацiйно-

роз'яснювЕtльну роботу щодо оздоровлення та вiдпочинку дiтей.
4. Рекомендувати головаъd селищноi та сiльських рад:

забезпечити оздоровJIення та вiдпочинок дiтей, якi потребують
соцiальноi уваги та пiдтримки, в першу черry:
дiтей-сирiт та дiтей позбавлених батькiвського пiшryвання;
дiтей-iнвалiдiв;
дiтей загиблих учасникiв АТО;
дiтей, батьки яких беруть )цасть в антитерористичнiй операцii;

1)

дiтей з багатодiтних та магrозабезпечених сiмей;
дiтей громадян УкраiЪи, якi перемiuцпоться з тимtIасово окупованоТ
територiТ та районiв проведеннrI антитерористичноi операцii;
2) сприяти залученню пiдприемств, установ та органiзацiй до наданЕя
фiнансовоi та матерiальноi допомоги в органiзацii лiтнього оздоровJIення та
вiдпочинку лiтей;
3) сприrIти полiпшенню матерiально-технiчного забезпечення закладiв
оздоровлення та вiдпочинку, розташованих на територii району, органiзацiТ
оздоровлення, виховного процесу та дозвiлля дiтей;
4) не доrryскати вiдкриття закладiв лiтнього вiдпочинку та оздоровлення
дiтей без дозволry санiтарно-епiдемiологiчноi сlryжби та за наявностi порушень
правил пожежноi безпеки;
5) зобов'язати керiвникiв оздоровчих закгlадiв та закJIадiв вiдпочинку
вжити дiевi заходи щодо виконаннrI у повному обсязi протипожежних зшсодiв;
6) розглянути питання щодо надання дитячим оздоровчим закпадам пiд
час ik роботи пiльг на оплату комунальних послуг та зменшення розмiру
податку на землю;
7) сприяти вирiшенню питаннrI придбання високоякiснlос продуктiв
харчування;
8) забезпечити постiйний монiторинг та контроль за дiяльнiстrо закпадiв
вiдпочинку та оздоровлення дiтей i за використанням коштiв, передбачених у
вiдповiдних бюджетах на оздороыIення дiтей;
9) посилити персон{лльну вiдповiдальнiсть керiвникiв та працiвникiв
закладiв оздоровлення та вiдпочинку за дотрим€lнням санiтарних, пожежних
правил, питань медичного забезпечення, порядку проведеннrI екскурсiйо
порядку купання дiтей у водойЙах;
10) видiлити кошти з мiсцевого бюджету на органiзацiю та оздоровленЕrt
дiтей.
5. Управлiнню соцiапьного захисту населення райдержалмiнiстрацii:

з

1)

забезпечити протягом рокry координацiю роботи структурних
пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiT з питЕlнь органiзацii оздоровлення та
вiдпочинку дiтей;
2) здiйснити придбання гryтiвок на оздоровленнrt дiтей за рахунок коштiв
районного бюджету;
3) здiйснити розподiл путiвок на оздоровлення дiтей, якi потребують
соцiальноi уваги та пiдтримки;
4) органiзовувати протягом оздоровчоi кампанii проведення первiрок
роботи стацiонарних дитячих закJIадiв щодо готовностi до участi в процесi
оздоровлення дiтей;
5) забезпечити органiзацiю пiдбору та направлення дiтей в Мiжнародний
дитячий центр <<Артею> та УкраiЪський дитячий центр <<Молода гвардiп> згiдно
з розподiлом MiHicTepcTBa соцiапьноi полiтики Украiни.

6. Вiддi.гry освiти райдержадмiнiстрацii:
1) органiзувати пiдготовку та навчанЕя педагогiчних кадрiв для роботи з
дiтьми у таборах з денним перебуванням;
2) встановити тривапiсть змiни пiд час лiтнього вiдпочинку у таборах з
денним перебуванням не менше 14 днiв;

3) вжити заходи щодо полiпшенЕя виховноТ роботи з дiтьми пiд час

оздоровлення, забезпечення змiстовного вiдпочинку та дозвiлля дiтей;

4)

вст€lновити контроль за дOтриманням норм забезпечення дiтей
повноцiнним харчуванням у дитяrIих з€лкпадах з денним перебуванЕям
вiдповiдно до фiзiологiчних потреб та дотриманням санiтарно-гiгiенiчних
вимог;
5) органiзувати в таборах з денним перебуванням фiзкультурно-оздоровчi
зtlходи, робоry спортивнкх секцiй, рацiон€лльно використовуючи для цього
наявну матерiа.пьно-технiчну базу, iгровi та спортивнi майданчики.

7. Фiнансовому управлiнню раiцержадмiнiстрацiТ забезпечити в повному
обсязi сво€часне фiнансування оздоровчоТ калплпанii2Ot7 року за рахунок коштiв
районного бюджету.
8.

Вiддiry культури, туризму та культурноi спадщини районноi державноi

адмiнiстрацiТ:

закJIадФ( оздоровлення та вiдпочинку
культурно-масових заходiв, бiблiотечного обс.гryговування дiтей, вiдвiдуванню
дiтьми TeaTpiB, музеiЪ, виставок та iнших закладiв культури i мистецтв,
навч€Iнню дiтей основам народноi творчостi та ремесел;
2) надавати методичну практичну допомоry в органiзацii роботи
тематичних rypTKiB, кгrубiв з метою творчого розвитIqу дiтей;
3) здiйснювати екскурсiйне обс.гrуговуванЕя дiтей з зашlадiв вiдпочинку

1) сприяти

проведенню

в

i

та оздоровJIення;
..j_
4) проводити концерти творчих колективiв заклqдiв кульryри району.
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9.

Управлiнню агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацii

забезпечити оздоровлення дiтей працiвникiв агропромисловопо комплексу в
стацiонарних оздоровчих закJIадах.
1

0. Вiльшанськiй центрапьнiй районнiй лiкарнi:

l)

оргшriзувати медико-санiтарне забезпечення лiтнього оздоровленЕя,
заJIyIивши на робоry в дитячi оздоровчi заклади квагliфiкований медичний
персонал, що мае досвiд роботи з дiтьми в оздоровчI.D( закJIадах, проводити
iнструктажi медичних працiвникiв, якi супроводжують дитячi органiзованi
перевезення, щодо органiзацii харчуваннrI i питного режиму дiтей;
2) забезпечити безкоштовне та своечасне меди.lне обстеження дiтей, якi
направJIяються на оздоровJIення та вiдпочинок;
3) забезпечити своечасне та безкоштовне проведеннrt caHiTapHoепiдемiологiчного обстеження закладiв, проведення лабораторних та
iнструментапьних дослiджень, дезiнфекцiТ м'якого iнвентарю, дератизацiТ та
дезiнсекцii в таборах з денним перебуваннrtм, профiлактичЕе медиtIне
обстеження та обсlryговування дiтей, профiлактичний огляд персонаJry;
4) забезпечити вiдповiдний piBeHb санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за
ходом пiдготовки
денним перебуванням,
функцiонування таборiв
повноцiнного збалансованого харчуваннrt, дотримання режиму дня, фiзичного
також за станом джерел питного
загарryвання дiтей,
вихованЕrI
водопостачання i мiсць купання пiд час проведення лiтньоТ оздоровчоТ кампанii.

з

i

а

i

1. Районному центру соцiапьних служб дIя ciM'i дiтей та молодi
органiзувати на базi таборiв з денним перебуваннrIм робоry мобiльних
1

з питань

пропаганди здорового способу життя та
попередження негативних проявiв у дитячоrчfу та пiдliтковому середовищi.

консультативних ггуrrктiв

12. Службi у справах дiтей райдержадмiнiстрацii забезпечити проведеннrI
рейдiв з метою виявлення безприryльних i бездоглядних дiтей <Дти вулицЬ> та
<<Вокзал>, вжити заходи щодо ix влаlrrryванЕя у соцiапьнi заклади дJIя дiтей,
органiзацiю iх оздоровлення та змiстовного дозвiлля.

13. Вiльшанському вiддiленню Голованiвського вiддiлу полiцii
Украiни в Кiровоградськiй областi:

1)

провести протягом оздоровчоI кампанii

на

ГУ НП

територii району

оперативно-профiлактичнi акцii з метою забезпечення на.лежного правопорядку
i посилення боротьби зi злочиннiстtо серед неповнолiтнiх, у першу черry в
мiсцях розмiщення закJIадiв оздоровпення та вiдпочинlýу;
2) органiзувати черryванIш працiвникiв полiцii метою охорони
громадського порядку в мiсцях масового вiдпочинку лiтей;
3) забезпечити органiзацiю безпечного перевезення груп дiтей до мiсць
оздоровJIення та вiдпочинку та у зворотному ц9прямку, пiд час ексщурсiй.

з
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14. Вiльшанському РВ УДСНС УryаiЪи в районi протягом оздоровчоi
кампанii вст€лновити контроль за додержzлнЕям вимог протипожежного стану
об'ектiв лiтнього вiдпочинку та оздоровленЕя дiтей.

15. Вiддiлгу органiзацiйно-iнформацiйноi дiяльностi та коrчгуrriкацiй

з

цромадськiстю апарату райдержадмiнiстрацii забезпечити висвiтлення у засобах
масовоi iнформацii ходу пiдготовки та проведення вiдпочинку та оздоровлення
дiтей.

1б. Струкryрним пiдроздiлам

райдержqдмiнiстрацiТ, територi€шьним

органам MiHicTepcTB i вiдомств Украiни в районi надавати управлiнrшо
соцiа.гtьного за)исту населення райдержадмiнiстрацii iнформацiТ про перебiг
лiтнього вiдпочинку та оздоровлення дiтей до 19 червня, 20 липня,23 серпня,
11 вересня 2017 року.

|7. Управ.пiнню соцiального захисту населення

райдержадмiнiстрацii

надавати першому заступнику голови районноi державноi адмiнiстрацiТ
узагальненi iнформацii до 22 червня, 21 липня,22 серmм, 1 1 вересня 201-7 року.
18. Контроль за викон€lнням

даного розпорядження покJIасти на першого
заступника голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ Нестерова С.А..

IIерший заступнпк головп
районноi дерхсaвноi адмiнiстрачii

,{

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженнrI голови

Вiльшанськоi районноi
державноi qдмiнiстрацii
16 травня 2at7 JФ 112-р

склАд

мiжвiдомчого оперативного штабу з координацii роботи щодо
пiдготовки та цроведення оздоровленшI та вiдпочинку дiтей у 20|7 роцi

нЕстЕров

Сергiй Анатолiйович

-

керiвник штабч
перший заоryпник голови районноi державноi

адмiнiстрацii

засryпнrrк керiвнпка штабч

БУДАРЕIФКА

Натапiя ЮрiЬна

-

начальник управлiння соцiапьного захисту
населення райдержqдмiнiстрацii

члени штабч:

БАлсвА
Валентина .Щмитрiвна

директор районного центру соцiальних служб для
ciM'T, дiтей та молодi

BiKTop Васильович

начЕ}льник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацiТ

шАндАJrvш
дrI,гА

лiлiана Анатолiьна

жировА

Bipa Борисiвна

климЕнко

олег Васильович

KyPIHHA
тетяна Миколаiвна

JIЕгкА

Наталiя IBaHiBHa

рАJIсв

Iгор Вiталiйович

чАБАнюк

Надiя Володимирiвна

начапьник управлiння аrроцромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii
нач€лльник фiнансового управлiння
райдержадмiнiстраф1
т.в.о. начальника Вiльшанського вiддiлення
полiцiТ Голованiвського вiддi.rry полiцii ГУ НП
УкраiЪи в Кiровоградськiй областi
головний лiкар центральноi районноi лiкарнi
начальник сlryжби у справах дiтей
райдержадмiнiстрацii
нач'альник Вiльшанського РВ УДСНС Украiни в
Кiровоградськiй областi
помiчник лiкаря Щержсанепiднагляду у
Вiльшанському та Голованiвському районшс

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi

державноТ адмiнiстрацii
16 травня 20t7 ЛЬ 112-р

склАд

KoMiciT З проВедення перевiрок стану готовностi дитячих закJIадiв оздоровлення
та вiдпочинку до оздоровчоi кампанiТ 2017 року

голова koMicii

БУДАРЕtРКА
Наталiя ЮрiiЪна

-

начальник управлiння соцiагlьного захисту
населеннrI райдержадмiнiстрацiТ

Членп KoMicii:

евсеевА

-

методист

PIЛil(EHKO

-

районний педiатр (за згодою)

чмир
сергiй Iванович
ШШIIКОВА
олена Василiвна

-

Алла Леонiдiвна

Анатолiй Олексалцрович

-

вiдiлу освiти райдерж4дмiнiстрацiт

головний спецiапiст з питань молодi та спорту
вiддi.гrу освiти райдержадмiнiстрацii
головний спецiапiст з питань сiм'i управлiння
соцiального захисту населеннrI
райдержадмiнiстрацiТ

