від 09 грудня 2016 року

№ 337-р

Про участь делегації району у новорічному
святі для дітей та молоді в Національному
палаці мистецтв «Україна» м. Києва
Відповідно до статей 22, 41, Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», інструкції щодо організації та проведення екскурсій та
подорожей з учнями та студентською молоддю, затвердженої наказом
Міністерства освіти та науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124, на
виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
29 листопада 2016 року № 513-р «Про проведення новорічних і різдвяних свят
для дітей та молоді області протягом грудня 2016 року – січня 2017 року» та з
метою забезпечення участі делегації району у новорічному святі для дітей та
молоді, що відбудеться в Національному палаці мистецтв «Україна» м. Києва:
1. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації організувати та
забезпечити участь делегації району у новорічному святі та підготувати всі
необхідні документи для поїздки дітей та супроводжуючих на новорічну
ялинку до м. Києва 27 грудня 2016 року.
2. Призначити відповідальними за збереження життя та здоров’я дітей під
час поїздки:
Гонтюк Наталію Борисівну, головного спеціаліста відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації;
Грицюк Тетяну Миколаївну, завідувача сектору опіки, піклування та
усиновлення служби у справах дітей райдержадміністрації,
Іванкову Аллу Анатоліївну, провідного спеціаліста сектору опіки,
піклування та усиновлення служби у справах дітей райдержадміністрації;
Ладижинського Сергія Афанасійовича, фельдшера Голованівської
центральної районної лікарні;
Непотенка Олега Олександровича, вчителя історії філії НВК
«Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія» «Грузька
загальноосвітня школа»,
Руду Ірину Василівну, провідного спеціаліста служби у справах дітей
райдержадміністрації.
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3. Керівником групи призначити головного спеціаліста відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації Гонтюк Наталію Борисівну.
4. Заступнику голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
провести інструктаж з питань охорони праці та техніки безпеки під час
екскурсійної поїздки з керівником, заступником групи та керівниками підгруп.
5. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити
проведення інструктажу з питань охорони праці та техніки безпеки під час
екскурсійної поїздки з дітьми, що від’їжджають на новорічну ялинку.
6. Керівнику групи підготувати списки підгруп та їх відповідальних для
затвердження.
7. Центральній районній лікарні забезпечити медичне обслуговування
делегації під час руху та впродовж проведення новорічного заходу.
8. Голованівському відділу поліції Головного управління національної
поліції у Кіровоградській області забезпечити супровід автотранспорту, яким
буде здійснюватися перевезення дітей.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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