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від “23“ травня 2014 року

№ 155-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про проведення оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2014 року

На виконання Закону України "Про відпочинок та оздоровлення дітей",
районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Знам’янського району на
2014-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 31 січня 2014 року
№ 531, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 08 травня 2014 року № 157-р "Про проведення оздоровлення
та відпочинку дітей влітку 2014 року", з метою забезпечення належної
підготовки до проведення оздоровчої кампанії влітку 2014 року:
1. Утворити:
1) міжвідомчий оперативний штаб з координації роботи щодо підготовки
та проведення оздоровлення і відпочинку дітей у 2014 році;
2) комісію з проведення перевірок стану готовності пришкільних таборів
відпочинку з денним перебуванням дітей до оздоровчої кампанії 2014 року.
2. Затвердити:
1) посадовий склад міжвідомчого оперативного штабу з координації
роботи щодо підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей у
2014 році у складі згідно з додатком 1;
2) комісію з проведення перевірок стану готовності пришкільних таборів
відпочинку з денним перебуванням дітей до оздоровчої кампанії 2014 року у
складі згідно з додатком 2.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації,
відділу освіти райдержадміністрації у межах повноважень:
1) забезпечити оздоровлення та відпочинок не менше 70% дітей району
шкільного віку, у тому числі 20% дітей у стаціонарних оздоровчих закладах
області та за її межами;

2) сприяти залученню підприємств, установ та організацій, благодійних
та релігійних організацій до надання фінансової та матеріальної допомоги в
організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей;
3) вживати заходів щодо розвитку в районі мережі пришкільних таборів
відпочинку з денним перебуванням дітей, не допускати зменшення їх кількості;
4)
сприяти
поліпшенню
матеріально-технічного
забезпечення
пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням дітей, розташованих
на території району, організації оздоровлення, виховного процесу та дозвілля
дітей;
5) не допускати відкриття закладів літнього відпочинку дітей без дозволу
відділу державного санітарно-епідеміологічного нагляду у Знам'янському та
Олександрівському районах та Знам'янського міськрайонного відділу
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
Кіровоградській області;
6) забезпечити постійний моніторинг та контроль за діяльністю
пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням дітей і за
використанням коштів, передбачених у відповідних бюджетах на оздоровлення
дітей;
7) забезпечити співпрацю із Знам’янською міжрайонною виконавчою
дирекцією Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності щодо залучення та повного
використання коштів на оздоровлення дітей застрахованих осіб;
8) провести розширену нараду з питання організації оздоровлення та
відпочинку дітей за участю керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів, міністерств, відомств України в
районі, органів місцевого самоврядування, представників міжрайонної
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, роботодавців, керівників пришкільних таборів відпочинку з
денним перебуванням дітей.
4. Відділу освіти райдержадміністрації:
1) сприяти вирішенню питання придбання високоякісних продуктів
харчування;
2) забезпечити координацію діяльності та контроль за організацією
відпочинку у пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням дітей;
3) під час літнього відпочинку у таборах з денним перебуванням дітей
встановити тривалість зміни не менше 14 днів;
4) встановити контроль за дотриманням норм забезпечення дітей
повноцінним та якісним харчуванням у пришкільних таборах відпочинку з
денним перебуванням дітей відповідно до фізіологічних потреб та дотриманням
санітарно-епідемічних;
5) вжити заходи щодо залучення додаткових позабюджетних коштів для
фінансування проведення екскурсій, збільшення вартості харчування;
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6) у пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням дітей
організувати підготовку та навчання педагогічних кадрів з метою поліпшення
виховної роботи з дітьми; забезпечити змістовний відпочинок та дозвілля дітей;
7) забезпечити контроль за наданням якісних послуг з оздоровлення
пільгових категорій дітей у пришкільних таборах відпочинку з денним
перебуванням дітей;
8) зобов'язати керівників пришкільних таборів з денним перебуванням
дітей щодо виконання у повному обсязі пожежних заходів; забезпечення
контролю за безпекою перевезення груп дітей під час екскурсій, додержання
громадського порядку та належної охорони місць оздоровлення та відпочинку
дітей;
9) посилити персональну відповідальність керівників та працівників
пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням дітей за дотриманням
санітарних та пожежних правил, належного медичного забезпечення, порядків
проведення екскурсій та купання дітей у водоймах;
10) організовувати у пришкільних таборах відпочинку з денним
перебуванням дітей фізкультурно-оздоровчі заходи, роботу спортивних секцій
раціонально використовуючи для цього наявну матеріально-технічну базу,
ігрові спортивні майданчики.
11) до участі у патріотично-виховній, культурно-просвітницькій,
спортивній, краєзнавчій та туристичній роботі з дітьми у пришкільних таборах
відпочинку з денним перебуванням дітей, залучати в установленому порядку
молодіжні громадські організації;

3) провести концерти творчих колективів закладів районного
підпорядкування, а також просвітницькі програми у пришкільних таборах з
денним перебуванням дітей.

5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
1) протягом року забезпечити координацію роботи посадових осіб
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів
міністерств і відомств України в районі, Знам’янської міжрайонної виконавчої
дирекції Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, підприємств, установ та
організацій району, виконкомів сільських рад з питань організації оздоровлення
та відпочинку дітей;
2) згідно з розподілом путівок департаменту соціального захисту
населення Кіровоградської обласної державної адміністрації забезпечити
організацію підбору та направлення дітей на оздоровлення: до дитячого центру
"Молода гвардія", санаторно-курортне лікування дітей, які потерпіли від
наслідків Чорнобильської катастрофи, до стаціонарних закладів області.
6. Відділу культури і туризму райдержадміністрації:
1) сприяти проведенню у пришкільних таборах з денним перебуванням
дітей культурно-масових заходів, бібліотечного обслуговування, відвідуванню
дітьми театрів, музеїв, виставок інших закладів культури і мистецтв та
навчанню основам народної творчості і ремесел;
2) надавати методичну і практичну допомогу в організації роботи
тематичних гуртків, клубів з метою творчого розвитку дітей та здійснювати
екскурсійне обслуговування;

7. Управлінню агропромислового комплексу райдержадміністрації
забезпечити оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу в
стаціонарних оздоровчих закладах області та за її межами.
8. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації сприяти забезпеченню пришкільних таборів з денним
перебуванням дітей постійним телефонним зв'язком.
9. Службі у справах дітей райдержадміністрації, за участю відповідних
служб, забезпечити систематичне проведення рейдів з метою виявлення
безпритульних і бездоглядних дітей "Діти вулиці" та "Вокзал", у разі виявлення
вжити заходів щодо влаштування їх у відповідні соціальні заклади.
10. Районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
організувати
роботу
спеціалізованого
формування
"Мобільний
консультаційний пункт соціальної роботи" з питань пропаганди здорового
способу життя та попередження негативних проявів у дитячому та підлітковому
середовищі у пришкільних таборах з денним перебуванням дітей.
11. Знам’янській районній комплексній дитячо-юнацькій спортивній
школі організувати та провести спортивно-масові заходи серед дітей у
пришкільних таборах з денним перебуванням дітей.
12. Центральній районній лікарні та комунальному закладу "Знам'янський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги" у межах повноважень:
1) забезпечити безкоштовне та своєчасне медичне обстеження дітей, які
направляються на оздоровлення та відпочинок;
2) організувати медико-санітарне забезпечення літнього оздоровлення,
залучивши на роботу у пришкільні табори з денним перебуванням дітей
кваліфікованого медичного персоналу, що має досвід роботи з дітьми в
оздоровчих закладах; проводити інструктажі медичних працівників, які
супроводжують дитячі організовані колективи, щодо організації харчування і
питного режиму дітей під час їх перевезення;
13. Відділу державного санітарно-епідеміологічного нагляду у
Знам’янському та Олександрівському районах:
1) забезпечити своєчасне та безкоштовне проведення санітарноепідеміологічного
обстеження,
з
проведенням
лабораторних
та
інструментальних досліджень, деретизації та дезенсекції у приміщеннях
таборів з денним перебуванням дітей, забезпечити медичне обстеження дітей
та профілактичний огляд персоналу;
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2) в ході позапланових заходів забезпечити відповідний рівень
держсанепіднагляду за ходом підготовки і функціонування пришкільних
таборів з денним перебуванням дітей, 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.
3) організувати та забезпечити проходження медичного огляду дітей та
працівників пришкільних таборів з денним перебуванням дітей відповідно до
вимог чинних нормативних актів.

19. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі, виконкомам сільських рад,
задіяним у виконанні даного розпорядження, надавати райдержадміністрації
через управління соціального захисту населення райдержадміністрації
інформації про перебіг літнього відпочинку та оздоровлення дітей району – до
09 червня, 14 липня, 11 серпня, 01 вересня 2014 року.

14. Знам’янському міському відділу УМВС України в Кіровоградській
області:
1) протягом оздоровчої кампанії провести на території району
оперативно-профілактичні акції з метою забезпечення належного правопорядку
і посилення боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, у першу чергу у
таборах з денним перебуванням дітей;
2) організувати чергування працівників міліції з метою охорони
громадського порядку в місцях масового відпочинку дітей та підлітків;
3) здійснювати супроводження груп дітей, які від'їжджають на
відпочинок до оздоровчих закладів, до місця проведення екскурсій під час
оздоровлення працівниками відділу державної автомобільної інспекції з
обслуговування Знам’янського району при УМВС України в Кіровоградській
області.
15. Знам’янському районному відділу Управління Держтехногенбезпеки
у Кіровоградській області протягом оздоровчої кампанії встановити контроль за
додержанням вимог протипожежного стану.
16. Рекомендувати Знам’янській міжрайонній виконавчій дирекції
Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності спільно з структурними підрозділами
райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування району та
роботодавцями здійснювати часткове фінансування оздоровлення та
відпочинку дітей застрахованих осіб в дитячих закладах оздоровлення, в тому
числі розташованих на території області та за її межами.
17. Рекомендувати сільським головам району вирішити питання про
виділення з місцевих бюджетів коштів на організацію оздоровлення та
відпочинку дітей соціальної сфери села.
18. Фінансовому управлінню райдержадміністрації за участю виконкомів
сільських рад забезпечити своєчасне фінансування оздоровчої кампанії у межах
затверджених кошторисних призначень на вказані цілі.

20. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
надавати узагальнені інформації про стан виконання даного розпорядження
першому
заступнику
голови
районної
державної
адміністрації
Молодченку Д.М. до 10 червня, 15 липня, 12 серпня, 02 вересня 2014 року.
21. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 23 квітня 2013 року № 135-р "Про стан
підготовки до проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2013 року".
22. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Молодченка Д.М.

Голова районної
державної адміністрації

Ю.ГРИГОРАШ

Додаток 1
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
23 травня 2014 № 155-р
ПОСАДОВИЙ СКЛАД
міжвідомчого оперативного штабу з координації роботи щодо підготовки
та проведення оздоровлення і відпочинку дітей у 2014 році
Керівник штабу
Перший заступник голови районної державної адміністрації
Заступник керівника штабу
Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Додаток 2
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
23 травня 2014 № 155-р
СКЛАД
комісії з проведення перевірок стану готовності пришкільних таборів
відпочинку до оздоровчої кампанії 2014 року
ІВАНОВА
Алла Іванівна

Члени штабу:
Директор Знам'янської міжрайонної виконавчої дирекції Кіровоградського
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності

ЗАПІСОЧНА
Наталія Веніамінівна

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

КРОШКО
Юлія Георгіївна

Начальник Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області (за
згодою)
Начальник Знам’янського міськрайонного відділу Управління ДСНС України в
Кіровоградській області
Начальник відділу державного санітарно-епідеміологічного нагляду у
Знам’янському та Олександрівському районах

– начальник відділу за правильністю призначення
(перерахунку), виплати пенсій та сім’ї управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

ПАЩЕНКО
Олена Юріївна

– головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації

САМОФАЛ
Сергій Анатолійович

– начальник відділення кримінальної міліції у
справах дітей міського відділу УМВС України в
Кіровоградській області
(за згодою)

ЯЦЕНКО
Тарас Олексійович

– головний спеціаліст Знам’янської міжрайонної
виконавчої дирекції Кіровоградського обласного
відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

Головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації
Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
Директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Заступник голови районної
державної адміністрації

О.ГОЛОВЧИЦ

– головний спеціаліст державного санітарноепідеміологічного нагляду у Знам’янському та
Олександрівському районах

ЛУНЬОВА
Тамара Іванівна

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Головний лікар комунального закладу "Знам'янський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги"

Члени комісії:
– заступник начальника, начальник відділу
грошових виплат і компенсацій управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

– провідний інспектор Знам’янського
ЛАРІОНОВ
міськрайонного відділу Управління ДСНС
Владислав Сергійович
України в Кіровоградській області

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

Головний лікар центральної районної лікарні

Голова комісії
– начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Заступник голови районної
державної адміністрації

О. ГОЛОВЧИЦ

