від "31" липня 2020 року

№ 173-р

Про підготовку та проведення
оздоровлення дітей Знам'янського
району влітку 2020 року
Відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та
районної програми оздоровлення та відпочинку дітей Знам'янського району на
2018-2022 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року
№ 379, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 24 червня 2020 року № 434-р "Про підготовку та проведення
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року", з метою належної
підготовки до проведення оздоровчої компанії в районі у 2020 році:
1. Розпочати оздоровчу кампанію в районі після прийняття відповідного
рішення центрального міжвідомчого штабу з координації організації і
проведення оздоровлення дітей та затвердження тимчасових рекомендацій
Міністерства охорони здоров'я України щодо функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку в посткарантинний період.
2. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
1) забезпечити:
охоплення послугами оздоровлення дітей віком від 7 до 18 років згідно
програми оздоровлення та відпочинку дітей Знам'янського району на 20182020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року
№ 379;
першочергове охоплення послугами оздоровлення дітей, які потребують
особливої уваги та підтримки, відповідно до статті 1 Закону України "Про
оздоровлення та відпочинок дітей";
проведення державних закупівель послуг з оздоровлення дітей;
формування банку даних дітей, які потребують оздоровлення;
інформування батьків про можливість оздоровлення дітей в дитячих
закладах оздоровлення шляхом розміщення в засобах масової інформації та на
веб-сайті районної державної адміністрації відповідної інформації;
2) сприяти залученню підприємств, установ та організацій до надання
всебічної допомоги в організації оздоровлення дітей;
3) встановити ефективний контроль за використанням коштів,
передбачених у місцевому бюджеті на оздоровлення дітей;
4) вжити заходів щодо використання у повному обсязі путівок під час
направлення дітей до Українського дитячого центру "Молода гвардія" і
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Міжнародного дитячого центру "Артек" та недопущення неефективного
використання державних коштів та повернення путівок;
5) провести державні закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку дітей,
які потребують особливої уваги та підтримки, за рахунок коштів місцевого
бюджету;
6) забезпечити оздоровлення дітей, які проживають на території Донецької
та Луганської областей, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного
конфлікту, за рахунок коштів місцевого бюджету (за потреби).
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації опрацювати питання
щодо своєчасного фінансування оздоровчої кампанії 2020 року за рахунок
коштів місцевого бюджету.
4. Комунальному некомерційному підприємству "Знам'янський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги", рекомендувати комунальному
закладу "Знам'янська міська лікарня імені А.В.Лисенка", в межах компетенції,
забезпечити контроль за:
1) організацію належного медичного обслуговування, включаючи огляд
дітей на педикульоз, визначення епідемічного оточення дитини стосовно
відсутності коронавірусної інфекції COVID-19;
2) роботою керівників медичних закладів щодо достовірності та повноти
інформації під час видачі довідок для направлення до дитячих закладів
оздоровлення.
5. Службі у справах дітей райдержадміністрації, районному центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
проводити рейди з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей
"Діти вулиці" та "Вокзал", та вживати заходи щодо їх влаштування у соціальні
заклади для дітей;
сприяти організації підбору дітей, які направляються до закладів
оздоровлення.
6. Знам'янському відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області:
1) вжити заходів превентивного характеру з метою недопущення вчинення
правопорушень серед дітей;
2) наблизити наряди груп реагування патрульної поліції до місць
розташування місць відпочинку молоді та внести відповідні корективи до
розрахунків та планів;
3) ініціювати проведення профілактичних заходів із виявлення та
попередження фактів пияцтва серед дітей, попередження порушень правил
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у частині продажу
дітям;

3
4) забезпечити громадський порядок у місцях відпочинку дітей,
запобігання правопорушенням, нещасним випадкам, іншим надзвичайним
ситуаціям.
7. Рекомендувати сільським головам під час уточнення місцевих бюджетів
забезпечити виділення коштів для придбання путівок на оздоровлення дітей.
8. Відділу організаційної та інформаційної діяльності, документознавства,
цифрового розвитку, захисту персональних даних та контролю апарату
райдержадміністрації забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та
на веб-сайті районної державної адміністрації інформації про можливість
оздоровлення та відпочинку дітей, про підготовку та проведення оздоровчої
кампанії у 2020 році.
9. Рекомендувати організаціям профспілок району та раді роботодавців –
асоціації фермерів та приватних землевласників розглянути можливість щодо
оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за
рахунок коштів роботодавців та профспілок.
10. Зняти з контролю, як таке, що виконане, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 08 травня 2019 року № 97-р "Про
підготовку до оздоровлення та відпочинку дітей Знам'янського району влітку
2019 року".
11. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

Василь СМАГЛЮК

