УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 19 » травня 2011 року

№ 377-р
смт Голованівськ

Про стан підготовки до відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2011 року
На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 11 травня 2011 року № 413-р «Про стан підготовки до відпочинку та оздоровлення дітей
влітку 2011 року» та з метою забезпечення належної підготовки до проведення оздоровчої
кампанії 2011 року:
1. Утворити міжвідомчий оперативний штаб з координації роботи щодо підготовки та
проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році.
2. Затвердити:
склад міжвідомчого оперативного штабу з координації роботи щодо підготовки та
проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році (додається);
склад комісії з проведення перевірок стану готовності дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку дітей до оздоровчої кампанії 2011 року (далі – Комісія) (додається).
3. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації:
протягом року забезпечити координацію роботи структурних підрозділів районної
державної адміністрації, виконкомів сільських та селищних рад з питань організації
оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році;
забезпечити організацію підбору та направлення дітей на оздоровлення в Міжнародний
дитячий центр «Артек» та Український дитячий центр «Молода гвардія» згідно з розподілом
управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.
4. Дирекції Голованівської дитячо-юнацької спортивної школи згідно затвердженого
плану роботи здійснити виїзди у пришкільні табори відпочинку з показовими виступами
вихованців школи та проведення спортивних майстер-класів.
5. Відділу освіти райдержадміністрації:
організувати літній відпочинок та оздоровлення учнів соціально незахищених категорій
згідно затверджених планів роботи;
під час літнього відпочинку протягом травня-червня 2011 року у таборах з денним
перебуванням встановити тривалість зміни не менше 14 робочих днів;
належним чином організувати виховну роботу з дітьми під час оздоровлення,
забезпечення змістовного відпочинку та дозвілля дітей;
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встановити контроль за дотриманням норм забезпечення дітей повноцінним харчуванням
у дитячих закладах з денним перебуванням відповідно до фізіологічних потреб та за
дотриманням санітарно-епідемічних та протипожежних вимог;
забезпечити протягом червня-серпня 2011 року співпрацю з Фондом соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності щодо залучення коштів на оздоровлення
дітей застрахованих осіб;
забезпечити організацію та проведення екскурсій учнів під час проведення оздоровчої
кампанії;
забезпечити охоплення у червні 2011 року відпочинком та оздоровленням не менше 50 %
(1772) дітей від кількості дітей віком від 7 до 16 років (згідно із статистичними даними),
особливо дітей соціально-незахищених категорій, із дотриманням Державного соціального
стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту від 13 серпня 2009 року за № 854/16870);
здійснити організацію харчування дітей з розрахунку 10 грн. на 1 дитину.
6. Голованівському БДЮТу та Побузькому ЦДЮТу проводити концерти творчих
колективів на пришкільних майданчиках у літніх таборах відпочинку району.
7. Дирекції професійно-технічного училища № 38 організувати 100 % оздоровлення на
території Кіровоградської області учнів соціально-незахищених категорій професійнотехнічного закладу.
8. Головному державному санітарному лікарю району забезпечити:
у травні-серпні 2011 року безкоштовне санітарно-епідеміологічне обстеження закладів,
профілактичне медичне обстеження та обслуговування дітей, профілактичний огляд
персоналу закладів державної та комунальної форми власності;
дієвий контроль за організацією належного медичного обслуговування, повноцінного
збалансованого харчування, дотримання режиму дня, фізичного виховання і загартування
дітей, а також за станом джерел питного водопостачання і місць купання під час проведення
літньої оздоровчої кампанії;
необхідний комплекс лабораторних досліджень та інструментальних вимірів під час
здійснення державного санітарно-епідемічного нагляду;
проведення до 1 червня 2011 року додаткових бактеріологічних обстежень працівників
харчоблоків дитячих закладів відпочинку;
необхідний комплекс лабораторних досліджень та інструментальних вимірів під час
здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
9. Центральній районній лікарні:
протягом травня-червня 2011 року забезпечити щоденну роботу кваліфікованого
медичного персоналу, що має досвід роботи з дітьми в оздоровчих закладах;
забезпечити своєчасне медичне обстеження дітей, які направляються на оздоровлення та
відпочинок;
організувати безкоштовне проходження медичного огляду працівників пришкільних
дитячих оздоровчих таборів відповідно до вимог чинних нормативних актів.
10. РВ УМВС України в Кіровоградській області:
провести у червні-серпні 2011 року на території району оперативно-профілактичну акцію
«Літо-2011» з метою забезпечення належного правопорядку і посилення боротьби зі
злочинністю серед неповнолітніх;
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організувати чергування працівниками міліції з метою охорони громадського порядку в
місцях масового відпочинку дітей та підлітків;
здійснювати супроводження груп дітей, які від’їжджають на відпочинок до оздоровчих
закладів, до місць проведення екскурсій під час оздоровлення та відпочинку працівниками
управління державної автомобільної інспекції РВ УМВС України в Кіровоградській області.
11. Службі у справах дітей райдержадміністрації за рахунок коштів районного бюджету
забезпечити оздоровлення на території Кіровоградської області дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки
12. РВ УМНС України в Кіровоградській області протягом травня-червня 2011 року
встановити контроль за дотриманням протипожежного стану на об’єктах літнього
відпочинку та оздоровлення дітей.
13. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді згідно затвердженому
плану проводити на базі пришкільних оздоровчих таборів району щоденно:
роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі,
пропаганди здорового способу життя, статевого виховання;
психологічні, педагогічні консультації з питань взаємовідносин дітей з однолітками,
гармонійного розвитку особистості;
консультативні заняття щодо поширення знань конвенції ООН про права дитини, з
питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
14. Відділу культури та туризму райдержадміністрації згідно спільного затвердженого
плану щоденно:
забезпечувати бібліотечно-бібліографічне обслуговування дітей в пришкільних
оздоровчих таборах;
проводити спільно з дирекціями пришкільних оздоровчих таборів щодо підготовки та
проведення концертних, культурно-дозвіллєвих, конкурсно-ігрових та спортивнорозважальних програм для дітей;
здійснювати екскурсійне обслуговування дітей з пришкільних таборів відпочинку та
оздоровчих закладів;
проводити концерти творчих колективів на пришкільних майданчиках у літніх таборах
відпочинку району.
15. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
організувати санаторно-курортне лікування дітей, які потерпіли від наслідків
Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.
16. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації райдержадміністрації забезпечити висвітлення у засобах масової інформації ходу
підготовки і проведення літньої оздоровчої кампанії та відпочинку дітей влітку 2011 року та
на веб-сайті райдержадміністрації.
17. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських та селищних
рад, територіальним органам міністерств і відомств України в районі надавати відділу у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації інформацію про перебіг літнього
відпочинку та оздоровлення дітей та дані згідно з формами 1-4, що додаються до 22 червня,
22 липня, 23 серпня, 2 вересня 2011 року.
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18. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації до 20 травня,
10 червня 2011 року проінформувати головне управління МНС України в області про
результати роботи щодо приведення об’єктів літнього відпочинку та оздоровлення дітей в
пожежобезпечний стан та надати узагальнену інформацію про підсумки літнього відпочинку
та оздоровлення дітей управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації до
24 червня, 25 липня, 25 серпня, 5 вересня 2011 року.
19. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 19 » травня 2011 року № 377-р

СКЛАД
міжвідомчого оперативного штабу з координації роботи
щодо підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році
Керівник штабу:
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Заступник керівника штабу:
КОВАЛЬ
Сергій Вікторович

-

начальник відділу у справах сім’ї, молоді
та спорту райдержадміністрації

Члени штабу:
ДІКАНОВ
Віктор Володимирович

-

головний державний санітарний лікар
Голованівського району

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник
управління
соціального
захисту
райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти
державної адміністрації

СОРОКА
Алла Вікторівна

-

начальник служби у справах
районної державної адміністрації

СТОЯНОВ
Сергій Миколайович

-

головний
лікар
Голованівської
центральної районної лікарні

ШТУКА
Руслан Петрович

-

заступник начальника РВ УМВС України
в Кіровоградській області

______________________________

праці
та
населення
районної
дітей

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 19 » травня 2011 року № 377-р

СКЛАД
комісії з проведення перевірок стану готовності дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку до оздоровчої кампанії 2011 року
Голова комісії:
ТОПОЛЬНИК
Інна Петрівна

-

методист районного методичного кабінету
відділу освіти райдержадміністрації

Члени комісії:
ЗАБОЛОТНА
Ольга Павлівна

-

лікар санітарно-епідеміологічної служби

ФІЛЮК
Микола Віталійович

-

т.в.о. голови державного інспектора з
нагляду у сфері пожежної безпеки в
Голованівському районі

ХАРКАВЕНКО
Анжела Вадимівна

-

методист з охорони праці районного
методичного кабінету відділу освіти
районної державної адміністрації

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 19 » травня 2011 року № 377-р
Форма 1

Державний бюджет
(тис. грн.)

ПОКАЗНИКИ
щодо фінансового забезпечення оздоровчої кампанії 2011 року
станом на _______________ 2011 року

1

Обласний бюджет
(тис. грн.)
На
підготовку
оздоровчої
кампанії

Місцевий бюджет (тис. грн.)
Субвенції сільських та
селищних рад
Витрачено на
проведення
Витрачено на
На
оздоровчої
проведення
підготовку
кампанії
оздоровчої
оздоровчої
кампанії
кампанії

Кошти фонду
соціального
страхування

Позабюджетні кошти
(тис. грн.)
Витрачено на
проведення
оздоровчої
кампанії

На
підготовку
оздоровчої
кампанії

Витрачено
на
проведення
оздоровчої
кампанії

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

17

18

19

20

21

22

23

На
підготовку
оздоровчої
кампанії

На
підготовку
оздоровчої
кампанії

Витрачено на
проведення
оздоровчої
кампанії

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього

Примітка:
1- вартість отриманих путівок в МДЦ «Артек», УДЦ «Молода Гвардія», путівок отриманих по лінії Міністерства праці та соціальної політики
України;
у колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 – кошти, які передбачені на закупівлю обладнання, інвентарю, ремонт обладнання, приміщень;
у колонках 5, 9, 13, 18, 19 – кошти, витрачені на придбання путівок до стаціонарних оздоровчих закладів, на харчування дітей у закладах з
денним перебуванням.

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 19 » травня 2011 року № 377-р
Форма 2
ІНФОРМАЦІЯ
про мережу дитячих закладів, що надають оздоровчі послуги,
станом на _________________ 2011 року
Кількість
закладів, які
розпочали
роботу
влітку
2011 року
1

2

З них:
Дитячі заклади оздоровлення
(перебування не менше 21 дня)
Позаміські
3

4

Санаторного
типу
5
6

Дитячі заклади оздоровлення
(перебування не менше 14 днів)

Дитячі центри
7

8

З денним
перебуванням
9
10

Праці та
відпочинку
11
12

______________________________

Наметові
містечка
13
14

Із загальної кількості
планується відновити
роботу оздоровчих
закладів, які не працювали
15

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 19 » травня 2011 року № 377-р
Форма 3

______________________________

Оздоровлено станом
на _______________

Діти
працівників
агропромислов
ого комплексу
та соціальної
сфери села

Планується оздоровити у
2011 році

Оздоровлено станом
на _______________

Талановиті
та
обдаровані
діти

Планується оздоровити у
2011 році

Оздоровлено станом
на _______________

Безпритульні та
бездоглядні діти

Планується оздоровити у
2011 році

Оздоровлено станом
на ________________

Планується оздоровити у
2011 році

Діти, які
перебувають
на
диспансерном
у обліку

Планується оздоровити у
2011 році

Планується оздоровити у
2011 році

Оздоровлено станом
на ________________

Діти,
постраждалі
внаслідок аварії
на ЧАЕС

Оздоровлено станом
на ________________

Діти з
багатодітних та
малозабезпечен
их сімей

Оздоровлено станом
на ________________

Оздоровлено станом
на ________________

Діти-інваліди

Планується оздоровити у
2011 році

Оздоровлено станом
на ________________

Планується оздоровити у
2011 році

Діти-сироти,
діти позбавлені
батьківського
піклування

Діти, батьки
яких загинули
від нещасних
випадків на
виробництві
або під час
виконання
службових
обов’язків

Планується оздоровити у
2011 році

ДАНІ
щодо оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій
станом на _____________________ 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 19 » травня 2011 року № 377-р
Форма 4
ПОКАЗНИКИ
чисельності оздоровлених дітей станом на _________________ 2011 року

Загальна чисельність
дітей шкільного віку за
даними
держстатзвітності
(віком від 7 до 16 років)
1

З них:
Планується оздоровити у 2011 році
У таборах з денним
перебуванням
2

У стаціонарних оздоровчих
закладах
3

______________________________

Оздоровлено станом на ______________ 2011 року
У таборах з денним
перебуванням
4

У стаціонарних
оздоровчих закладах
5

