від 19 травня 2016 року

№ 132-р

Про підготовку та проведення
оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2016 року
Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 травня
2016 року № 204-р «Про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2016 року», на виконання районної Комплексної соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського району на 20142017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 лютого 2014 року
№ 407, та з метою належної підготовки до проведення оздоровчої кампанії в
районі у 2016 році:
1. Утворити комісію з проведення перевірок стану готовності дитячих
закладів відпочинку протягом оздоровчої кампанії 2016 року (далі – комісія).
2. Затвердити склад комісії згідно з додатком.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
1) забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують
соціальної уваги та підтримки, в першу чергу дітей-сиріт, та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей, дітей загиблих учасників антитерористичної операції,
дітей, батьки яких беруть участь в антитерористичній операції, дітей, учасників
антитерористичної операції, дітей громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної
операції;
2) забезпечити створення та ведення бази даних дітей, які потребують
соціальної уваги і підтримки та мають право на оздоровлення та відпочинок у
закладах оздоровлення та відпочинку;
3) сприяти в межах чинного законодавства залученню підприємств,
установ та організації, благодійних і релігійних організацій до надання
фінансової та матеріальної допомоги в організації оздоровлення та відпочинку
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дітей влітку;
4) підбір та направлення дітей здійснювати відповідно до методичних
рекомендацій, затверджених розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 12 травня 2016 року № 204-р.
4. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
1) забезпечити функціонування 27 пришкільних мовних таборів з денним
перебуванням;
2) зобов’язати директорів шкіл вжити дієві заходи щодо виконання у
повному обсязі протипожежних заходів, санітарних правил і норм, у тому числі
щодо відкриття дитячих закладів відпочинку без порушень;
3) забезпечити вихованців пришкільних таборів дворазовим харчуванням
з розрахунку 12 грн. на одну дитину в день та сприяти вирішенню питання
придбання високоякісних продуктів харчування;
4) вжити заходів щодо поліпшення виховної роботи з дітьми під час
оздоровлення, забезпечення змістовного відпочинку та дозвілля дітей;
5) встановити контроль за дотриманням норм забезпечення дітей
повноцінним харчуванням у дитячих закладах з денним перебуванням
відповідно до фізіологічних потреб та з дотриманням санітарно-гігієнічних
вимог;
6) забезпечити постійний контроль за діяльністю закладів відпочинку
дітей зокрема щодо безпеки дітей, якості і надання відпочинкових послуг,
доступності до послуг відпочинку дітей з особливими потребами та дітей
пільгових категорій;
7) рекомендувати директорам шкіл забезпечити своєчасну і якісну
підготовку закладів до роботи, виконання проведення дезінфекції в
приміщеннях та на території, забезпечення закладів доброякісними продуктами
харчування, якісною питною водою;
8) під час літнього відпочинку у мовних таборах з денним перебуванням
встановити тривалість зміни не менше 14 днів;
9) передбачити в планах виховної роботи пришкільних таборів заходи з
вивчення та удосконалення знань з англійської мови на виконання Указу
Президента України від 16 листопада 2015 року № 641 «Про оголошення
2016 року Роком англійської мови»;
10) організовувати в дитячих закладах відпочинку фізкультурнооздоровчі заходи, роботу спортивних секцій, раціонально використовуючи для
цього наявну матеріально-технічну базу, ігрові і спортивні майданчики.
5.
Відділу
культури,
туризму
та
культурної
спадщини
райдержадміністрації:
1) сприяти проведенню в закладах відпочинку культурно-масових
заходів, бібліотечного обслуговування дітей, відвідуванню дітьми музеїв,
виставок, інших закладів культури і мистецтв, навчанню дітей основам
народної творчості та ремесел;
2) надавати методичну і практичну допомогу щодо організації роботи
тематичних гуртків, клубів з метою творчого розвитку дітей;
3) здійснювати екскурсійне обслуговування дітей із закладів відпочинку.
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6. Управлінню Держпродспоживслужби в Голованівському районі:
1) брати участь в роботі комісії з проведення перевірок стану готовності
та роботи стаціонарних дитячих закладів відпочинку протягом оздоровчої
кампанії 2016 року;
2) під час вирішення питання про приймання закладів відпочинку
враховувати виконання планів-завдань, проведення дезінфекції, дезінсекції та
дератизації, наявності документів, підтверджуючих якість питної води, та
харчових продуктів;
3) забезпечити проведення державного санітарно-епідеміологічного
нагляду під час функціонування закладів відпочинку дітей.
7. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
організовувати на базі дитячих закладів відпочинку роботу мобільних
консультативних пунктів з питань пропаганди здорового способу життя і
попередження негативних проявів у дитячому та підлітковому середовищі.
8. Районному відділу управління ДСНС України в Кіровоградській
області протягом оздоровчої кампанії встановити контроль за додержанням
вимог протипожежного стану об’єктів літнього відпочинку дітей.
9. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації забезпечити висвітлення у засобах масової інформації
ходу підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей в районі.
10. Рекомендувати сільським, селищним головам виділити кошти з
місцевих бюджетів на організацію оздоровлення дітей пільгових категорій,
зокрема дітей працівників соціальної сфери села та дітей працівників
агропромислового комплексу.
11. Структурним підрозділам райдержадміністрації, сільським, селищним
головам
надати
управлінню
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації інформацію про перебіг літнього відпочинку та
оздоровлення дітей до 20 червня 2016 року.
12. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
надавати інформацію про перебіг літнього відпочинку та оздоровлення
дітей департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до
24 червня, 22 липня, 26 серпня, 15 вересня 2016 року.
13. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
19 травня 2016 № 132-р

СКЛАД
комісії з проведення перевірок стану готовності дитячих
закладів відпочинку протягом оздоровчої кампанії 2016 року
Голова комісії
-

БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

заступник голови районної державної
адміністрації

Заступник голови комісії
ТУЗ
Сергій Віталійович

-

начальник відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

Члени комісії:
ДІКАНОВ
Віктор Володимирович

-

завідувач відділом державного нагляду з
дотримання санітарного законодавства
управління Держпродспоживслужби в
Голованівському районі

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

ПРУДКИЙ
Василь Васильович

-

начальник районного відділу управління
ДСНС України у Кіровоградській області

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

