УКРАЇНА

КОСТЯНТННІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМ ІНІСТРАЦІЇ

Про оздоровлення та відпочинок
дітей Костянтинівського району
в 2018 році

Керуючись статями 13, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтею 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 19 квітня 2018 року № 501/5-18
«Про оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області у 2018 році» та з
метою створення оптимальних умов для оздоровлення дітей:
1. Затвердити:
1) Заходи щодо підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку
дітей Костянтинівського району в 2018 році (далі - Заходи), що додаються.
2) Обсяг видатків на проведення Заходів (додається).
2. Створити районну міжвідомчу комісію з підготовки і проведення
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року та затвердити її
персональний склад, що додається.
3. Районній міжвідомчій комісії з підготовки і проведення оздоровлення
та відпочинку дітей влітку 2018 року (Лоцман) на своїх засіданнях аналізувати
хід виконання Заходів та висвітлювати в засобах масової інформації.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Дудкіна) здійснювати
фінансування видатків на проведення Заходів у межах асигнувань,
передбачених у районному бюджеті на 2018 рік на зазначені пілі.
5. Відділу освіти райдержадміністрації (Костомарова) забезпечити роботу
таборів відпочинку з денним перебуванням на базі загальноосвітніх шкіл,
організувавши змістовне дозвілля.
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6. Відділу культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації
(Уварова) забезпечити оздоровлення дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, а також дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми.
7. Відповідальним виконавцям, зазначеним у Заходах:
1) Забезпечити виконання Заходів.
2) Інформувати відділ культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації про
виконання
Заходів,
затверджених
даним
розпорядженням, до 28 травня, червня, липня, серпня 2018 року.

7.
Відділу культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації
(Уварова) інформувати райдержадміністрацію про хід виконання Заходів
щомісячно до 03 червня, липня, серпня, вересня 2018 року.
8. Координацію роботи з виконання розпорядження покласти на відділ
адміністрації (Уварова), контроль культури, молоді, спорту і
рцман В.І.
на заступника голови райдер
,МФЄТ1

Г олова райдержадміністра:

Н.М. Виниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

ОБСЯГ ВИДАТКІВ
на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також
дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми
I. Відділ культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації (всього):
85.34 тис. грн.
в тому числі:
1) забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки

50,0 тис. грн.

2) організація заходів, направлених на часткове відшкодування вартості
путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області за
послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми
35.34 тис. грн.
II. Відділ освіти райдержадміністрації
забезпечення роботи таборів відпочинку з денним перебуванням на базі
загальноосвітніх шкіл

60,0 тис.грн.

Разом:

145,84 тис.грн.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.І. Таранік

Обсяг видатків на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також дітей, які
виховуються в сім’ях з дітьми підготовлено відділом культури, молоді, спорту і
туризму райдержадміністрації.

В.о. начальника відділу культури, молоді,
спорту і туризму райдержадміністрації

О.В. Уварова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

Персональний склад
районної міжвідомчої комісії з підготовки і проведення оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2018 року
Лоцман
Вікторія Іванівна

заступник
голови
голова комісії

Костомарова
Наталія Анатоліївна

начальник
відділу
райдержадміністрації,
заступник
комісії

Уварова
Олена Вікторівна

в.о. начальника відділу культури, молоді,
спорту і туризму райдержадміністрації,
секретар комісії

рай держадміні страці і,

освіти
голови

Члени комісії:
Балашова
Галина Іванівна

начальник
управління
соціального
захисту
райдержадміністрації

Дудкіна
Людмила Леонідівна

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Ільченко
Олександр Миколайович

начальник
Держпродспоживслужби
Костянтинівському районі

Бондаренко
Олена Валентинівна

завідувач сектору з питань внутрішньої
політики апарату райдержадміністрації

Балабанець
Вікторія Віталіївна

в.о.
директора
Костянтинівського
районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

праці
та
населення

управління
У
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Ліхтенштейн
Наталія Борисівна

головний
лікар
Костянтинівського
районного центру первинної медикосанітарної допомоги

Нечволод
Сергій Валентинович

начальник Костянтинівського районного
відділу Г оловного управління ДСНС
України у Донецькій області, майор
служби цивільного захисту (за згодою)

Велічко Світлана
Леонідівна

завідувач Костянтинівської районної
філії Державної установи «Донецький
обласний лабораторний центр МОЗ
України» (за згодою)

Тарасова
Олена Валеріївна

начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.І. Таранік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

Заходи
щодо підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей Костянтині вського району в 2018 році
№
з/п

Зміст заходу

1

2

1.

Визначити мережу дитячих позаміських закладів оздоровлення та
відпочинку, таборів відпочинку з денним перебуванням, закладів
для сімейного відпочинку, оздоровлення дітей разом з їх батьками
(пансіонати, будинки та бази відпочинку тощо, санаторіїпрофілакторії промислових підприємств) для функціонування
влітку 2018 ' року. Отримати в територіальних органах
Держсанепідслужби України (за місцем розміщення закладів)
відповідні погодження, пропозиції щодо підготовки до роботи їх у
літній період.
Підвищення кваліфікації шляхом проведення інтерактивних
семінарів-практикумів для спеціалістів, на яких покладені
обов’язки щодо надання оздоровчих послуг дітям.
Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.

4.

5.

8.

Термін
виконання
3
Організаційні заходи

Провести роз’яснювальну роботу серед населення, підприємств,
профспілок
через реалізацію
проекту
мобільний
форум
«Універсальний код якості» щодо впровадження механізму
часткового відшкодування вартості путівки до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку для дітей, які виховуються в сім’ях 3
дітьми, та презентації кращих практик їх роботи.

ДО

25 квітня
2018 року

до 01 червня
2018 року
протягом
2018 року
до 01 травня
2018 року

Відповідальні виконавці
4
Відділ культури,
молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації,
Костянтинівське
районне
управління ГУ Держсанепідемслужби у Донецькій
області

Відділ освіти райдержадміністрації

Відділ культури,
молоді,
райдержадміністрації
райдержадміністрації
Відділ культури, молоді,
райдержадміністрації

спорту
відділ

і

туризму
освіти

спорту

і

туризму

9.

10 .

11.

14.

Забезпечити проведення комплексних перевірок дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку усіх типів незалежно від форм
власності представниками територіальних органів центральних
органів виконавчої влади (в межах своїх повноважень) з питань
створення безпечних умов перебування дітей: оцінки технічного
стану будівель, споруд, обладнання та вимог щодо охорони життя
та здоров’я дітей з оформленням відповідних висновків
відповідно до законодавства.
Забороняється прийом та робота у сезон дитячих позаміських
закладів оздоровлення та відпочинку, які своєчасно не пройшли
державну атестацію і не отримали відповідних висновків.
Розглянути питання щодо строків функціонування таборів з
денним перебуванням дітей в загальноосвітніх навчальних
закладах, час перебування в них дітей (з урахуванням виконання
необхідних робіт щодо підготовки загальноосвітніх навчальних
закладів до нового 2018-2019 навчального року), визначити
відповідне бюджетне фінансування на організацію повноцінно^
харчування в них дітей за умови виконання норм харчування,
відповідно до чинного законодавства.
Визначити та забезпечити проведення на територіях закладів
оздоровлення та відпочинку усіх типів та форм власності
необхідних
профілактичних
заходів
з
попередження
захворюваності дітей та персоналу хворобою Дайма, сказом, а
також заходів щодо профілактики виникнення можливого
травматизму.
Забезпечити повідомлення суб’єктами господарювання, які є
балансоутримувачами, або орендарями дитячих оздоровчих
закладів, і планують їх роботу в поточному році, за 10 днів до
орієнтовної дати відкриття закладу міжвідомчу комісію про
готовність до прийому дітей на оздоровлення та відпочинок, з
метою перевірки виконання необхідних заходів та складання
відповідного дозвільного акту перед кожною оздоровчою зміною.
Вжити заходів щодо недопущення фактів відкриття та роботи
закладів усіх типів та форм власності без отримання погоджень
територіальних органів Держпродспоживслужби України в
Донецькій області, Головною управління Держпраці у Донецькій

до 01 травня
2018 року

Відділ культури,
молоді,
спорту і туризму
райдержадміністрації
відділ
освіти
райдержадміністрації, Костянтинівський районний
відділ Головного управління ДСНС України у
Донецькій
області,
управління
Держпродспоживслужби
у
Костянтинівському
районі. Костянтинівська районна філія Державної
установи «Донецький обласний лабораторний центр»

до 25 квітня
2018 року

Відділ культури,
молоді,
спорту і туризму
райдержадміністрації
відділ
освіти
райдержадміністрації,
управління
Держпродспоживслужби
у
Костянтинівському
районі, Костянтинівська районна філія Державної
установи «Донецький обласний лабораторний центр»

до 20 травня
2018 року,
впродовж
оздоровчого
періоду

Відділ культури,
молоді,
спорту
і туризму
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації,
Костянтинівське
районне
управління ГУ Держсанепідемслужби у Донецькій
області

протягом
оздоровчого
періоду

Відділ культури,
молоді,
спорту і туризму
райдержадміністрації
відділ
освіти
райдержадміністрації,
управління
Держпродспоживслужби
у
Костянтинівському
районі, Костянтинівська районна філія Державної
установи «Донецький обласний лабораторний центр»

області. Головного управління ДСНС України в Донецькій області.
15.

16.

23.

26.

27.

28.

Вжити заходів щодо забезпечення дитячих позаміських закладів
оздоровлення та відпочинку, таборів з денним перебуванням,
якісними та безпечними харчовими продуктами, виконання норм
харчування дефіренційних за віком, здійснення постійного
відомчого контролю з цього питання.
Своєчасно вживати відповідних заходів при виникненні в дитячих
позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, таборах з
денним перебуванням надзвичайних подій і ситуацій, погіршення
санітарно-гігієнічної ситуації, що становлять загрозу здоров'ю
дітей та їх батьків, персоналу, санітарному та епідемічному
благополуччю.
Невідкладно інформувати про вказані події та ситуації Головне
управління Держпродспоживслужби України в Донецькій області,
департаменти сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, охорони
здоров'я облдержадміністрації.
Забезпечити відвідування представниками Національної поліції та
закладів охорони здоров’я дитячих закладів оздоровлення та’
відпочинку, інших місць оздоровлення та відпочинку дітей,
проведення в них профілактичних бесід та лекцій на правову
тематику, правил поведінки на воді, вибухонебезпеки, шкоди
вживання наркотиків, алкогольних напоїв та тютюнопаління.

впродовж
сезону
2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

протягом
2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації, управління
Держпродспоживслужби
у
Костянтинівському
районі, Костянтинівська районна філія Державної
установи «Донецький обласний лабораторний центр»

*

червеньсерпень
2018 року

Встановити на період функціонування об'єктів літнього
оздоровлення та відпочинку дітей постійний контроль за
дотриманням протипожежного режиму, виконанням вимог правил
пожежної та техногенної безпеки.
Організувати перевірку технічного стану джерел зовнішнього
протипожежного
водопостачання
об’єктів
відпочинку
та
оздоровлення дітей.

протягом
оздоровчого
сезону

Провести навчання дітей діям на випадок пожежі. Організувати
проведення практичних тренувань планів евакуації людей на
випадок пожежі.

для кожної
зміни

травеньчервень
201 8 року

Відділ культури, молоді,
спорту
і туризму
райдержадміністрації
відділ
освіти
райдержадміністрації, Костянтинівський районний
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги,
Костянтинівський
районний
відділ
Г оловного
управління ДСНС України у Донецькій області,
майор служби цивільного захисту
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
Костянтинівський
районний
відділ
Головного
управління ДСНС України у Донецькій області,
майор служби цивільного захисту
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
Костянтинівський
районний . відділ
Головного
управління ДСНС України у Донецькій області,
майор служби цивільного захисту
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
Костянтинівський
районний
відділ
Г оловного
управління ДСНС України у Донецькій області,
майор служби цивільного захисту

4
36.

л

4.

5.

Забезпечити безоплатне проведення профілактичних медичних
протягом
Відділ культури, молоді,
спорту і туризму
оглядів усіх дітей, які від’їжджають до заміських закладів
2018 року
райдержадміністрації
відділ
освіти
оздоровлення і відпочинку, працівників дитячих закладів
райдержадміністрації, Костянтинівський районний
оздоровлення та відпочинку.
центр первинної медико-санітарної допомоги
К адрове забезпечення
Вжити заходів щодо укомплектування усіх типів закладів до 01 червня Відділ культури, молоді, спорту і туризму
оздоровлення та відпочинку, дитячих позаміських закладів
2018 року
райдержадміністрації
відділ
освіти
оздоровлення та відпочинку, таборів з денним перебуванням,
райдержадміністрації, Костянтинівський районний
відповідно до Типових штатних розкладів, з відповідною освітою,
центр первинної медико-санітарної допомоги
досвідом роботи, професійною кваліфікацією. Здійснювати
відомчий контроль за виконанням працівниками закладів своїх
професійних обов’язків. Забезпечити проходження працівниками
закладів обласних семінарів у підготовчий період до роботи у
сезон.
П ідведення підсумків та інформаційне забезпечення
Реалізувати завдання державної політики щодо створення ринку до 27 травня Відділ культури, молоді,
спорту і туризму
послуг з дитячого оздоровлення та відпочинку:
і
2018 року
райдержадміністрації
відділ
освіти
провести регіональну он-лайн
виставку - ярмарок послуг з
райдержадміністрації
дитячого оздоровлення та відпочинку
з метою створення
цільового інформування потенційних споживачів;
провести дитячу та батьківську експертизу проектів розвитку
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Вжити заходів щодо проведення в умовах дитячих позаміських
під час
Відділ
культури, молоді, спорту і туризму
закладів оздоровлення та відпочинку, таборах з денним перебування райдержадміністрації
відділ
освіти
перебуванням, гігієнічного виховання дітей, популяризації
райдержадміністрації, Костянтинівський районний
здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії і
центр первинної медико-санітарної допомоги
тютюнопаління.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Ч

Л.І. Таранік

Заходи щодо підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей КостянтинІвського району в 2018 році
розроблено відділом культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації
В.о. начальника відділу культури, молоді,
спорту і туризму райдержадміністрації

У'

О. В. Уварова

