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Про пiдготовку до лiтнього
оздоровпеннrI школярiв

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про оздоровлення та вiдпочиЕок дiтей>,
розпорядженЕя Кабiнеry MiHicTpiB УrqраТни вiд 15 травня 20|3 року М 549-р
.,Про схваJIення Концепцii ,ЩержавноТ цiльовоi соцiапьноi прогрtlми
оздоровлення та вiдпочинку дiтей i розвитку мережi дитячLtх закладiв
оздоровлення та вiдпочинку на перiод до 2017 року)), рiшення Кiровоградськоi
обласноi ради вiд 21 березня 201'4 року }lb 616 <Про обласну комплексну
соцiа.гlьну процраму оздоровлення та вiдпочинку дiтей Кiровоградськоi областi
на 2С114-201.7 роки> в районi проводиться пiдготовка до органiзацii
оздоровленtul та вiдпочинку дiтей вгliтку 2017 року в таборах з денним

перебуванIuIм.
Тако на базi шкiл району вiддiлом освiти райдержадмiнiстрацiТ плану€ться
функцiонуваннrt 14 таборiв вiдпочинку шrя 490 дiтей, що становить 54О/о вiд
загальноТ кiлькостi дiтей шкiльного вiцу (KpiM випускних KJIaciB). Трива.гliсть
вiдпочинковоТ змiни - 14 днiв.
Щля органiзацii вiдпочинку дiтей в таборах з денним перебуванЕям
заплановано використати 145 тис.грн.. Передбачаеться на.Q(одження 10 тис.грн.

спонсорських коштiв: субвенцiй сiльських рад, сiльськогосподарських
пiдприемств рйону .

f[пануеться дворазове харчування дiтей. Прогнозована середнJI вартiстъ
харчування - 21,0 грн. в день.
У кожному оздоровчому закладi плаЕуеться робота мовних груп. На базi
,Щобрiвсъкоi загальноосвiтнъоТ школи I-III сryпенiв дiятиме мовно-профiльний
табiр з денним перебуванням дiтей.
З метою забезпечення якiсного вiдпочинц дiтей влiтку 201-7 року:
1. Покласти вiдповiдалънiсть за координацiю дiяльностi щодо органiзацii
та проведення оздоровлення дiтей влiтку 201-7 рощу на управпiння соцi€tпьного

зilшсту населеншI райдержадмiнiстрацii.
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2.

Управпiнню соцiагlьного захисту населення райдержадмiнiстрацii
органiзувати лiтнiй вiдпочинок та оздоровлення дiтей-сирiт, позбавлених
батькiвського пiкгrування, з багатодiтних та ма.позабезпечених сiмей, дiтейiнва-rriдiв, дiтей батьки яких загинули вiд нещаснЕх вип4дкiв на виробництвi або

пiд час викопання

с.тryжбовшr обов'язкiв, вrгутрiшньо перемiщених осiб,
уrасникiв АТО, загиблкх 1"rасникiв MacoBlD( акцiй громадянського протесту.
3. Вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацiТ:

забезпечити за рФ(унок коштiв районного бюджеry вiдпочинок дiтейсирiт, позбавлених батькiвського пiкгryвання,
багатодiтних та
мапозабезпечених сiмей, дiтей-iнвалiдiв, дiтей батьки яких запtнули вiд

з

виробництвi або пiд час виконання с.гrужбових
обов'язкiв, внутрiшньоперемiщених осiб, }"lасникiв ДТО, загиблкх у"rасникiв

нещасних випадкiв

на

масових акцiй цромадянсъкого протесту;

органiзувати вiдпочинок учнiв

в

таборах

з

денним перебуванням

трива.пiстlо не менше 14 днiв;
охопити посJryгами вiдпочинку не менше 50% дiтей шкiльного BiKy (KpiM
виrrускних класiв), якi навчаються в навчшIьних закпадж району;
забезпечити дiяльнiсть MoBHI.D( груп та мовно-профiльЕого табору на базi
.ЩобрiвськоI загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв.

4.

Районному центру соцiапьних слцrжб для ciM'i, дiтей

та

молодi

проводити на базi дитяЕIих оздоровчих закJIадiв району:
тренiнговi роботи з питань профiлактики негативних явищ у дитячому та
молодiжному середовищiо пропаганди здорового способу життя, статевого
вшховання;
псlо<ологiчнi, педаюгiчнi консультацii з питань взаемовiдносин дiтей з
однолiтками, гармонiйного розвитIqу особистостi;
консультативнi TpeHiHюBi роботи щодо поширенЕя знань конвенцii ООН
про права дитиЕи.

5. Вiльшанському вiддiленню Голованiвського вцдiJrу полiцii ry НП
Кiровоградськоi областi забезпечити безпечний супровiд дiтей до мiсць
вiдпочинку i у зворотному напрямi, а такох перебування ix у дитFII,D(
оздоровчих закJIадах.

6.

Щентраrrьнiй

районнй лiкарнi,

.Щержпродспоживслужбi у

Вiльшанському районi забезпечити:
своечасне медичне обстеження дiтей, якi направJuIються на вiдпочинок, а
такох в табори з денним перебуванням - кадрами медичш[х праlдiвникiв;
контроль за дотриманням в оздоровчшх закJIадах санiтарно-гiгiенiчних i
протиепiдемiчних заходiв.
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7. Районному центру соцiшlьних служб дIя ciM'i, дiтей та молодi,
вiльшанському вiддiленrпо Голованiвського вiддirry полiцiт гу нп
Кiровоградськоr областi, центраJIьнiй районнiй лiкарнi, Щержпродспоживс-пужбi
про
у Ъiп"-u"ському районi iнформувати вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ
виконанЕя заходiв до 23 червЕя 201-7 року.

8. Вiддiлу освiти райдержqдмiнiстрыriт подати iнформацiю першому
заступнику голови рйдержадмiнiстрацii про стан викон€lння даного
розпорядження до 30 червня 20|7 року.

9. Контроль за викоЕанням даного розпорядження покJIасти на першого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацiт Нестерова С.А..

Першшй заступник гоJIови
районноi дер2кавноi адмiнiстраuii

с.нЕстЕров

