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Про затвердження заходів
щодо організації відпочинку
та оздоровлення дітей
в літній період 2014 року
Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та на виконання міської
Програми оздоровлення і відпочинку дітей на 2014-2017 роки, з метою створення умов для організації
літнього оздоровлення і відпочинку дітей, керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, виконавчий комітет міської ради
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В И Р І Ш И В:
Затвердити міські заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2014 року
(додаються).
Начальникам відділу освіти, служби у справах дітей, відділу молоді та спорту забезпечити
оздоровлення та відпочинок не менше 60% дітей шкільного віку, у тому числі 15% дітей у
стаціонарних оздоровчих закладах.
Міському фінансовому управлінню (нач. Іваськів Т.А.) профінансувати витрати на виконання
міських заходів згідно кошторисів відділів міськвиконкому, в межах виділених коштів.
Керівникам відділу освіти (нач. Попова Н.О.), відділу молоді та спорту (нач. Ладожинська Р.А.),
центру соціальних служб сім`ї, дітей та молоді (директор Шевченко Н.М.), служби у справах дітей
(нач. Карпук Л.Д), управлінню соціального захисту населення (нач. Волошина А.М.), в разі
здійснення екскурсійних поїздок, в рамках забезпечення відпочинку неповнолітніх, організувати
безпечне перевезення дітей до місць проведення екскурсій і у зворотному напрямку та посилити
персональну відповідальність керівників груп за дотриманням санітарних, протипожежних правил,
порядку проведення екскурсій і купань дітей у водоймищах.
Відділ держсанепіднагляду у Знам’янському та Олександрівському районах (гол. лікар Манько
С.В.) забезпечити:
 своєчасне безкоштовне обстеження педагогічних працівників, залучених до
роботи в
міських таборах відпочинку з денним перебуванням дітей;
 встановлення контролю за додержанням санітарно-гігієнічних норм під час роботи таборів.
Керівникам підприємств, організацій, установ міста провести роботу з працюючими з питання
оздоровлення їх дітей за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
Начальнику міського відділу освіти Поповій Н.О. взяти під особистий контроль стан підготовки та
організації роботи міських таборів з денним перебуванням дітей.
Координацію дій з питань оздоровлення та підготовки і проведення відпочинку дітей покласти на
відділ молоді та спорту (нач. Ладожинська Р.А.) та відділ освіти (нач.Попова Н.О.).
Зобов`язати керівників управлінь, начальників відділів та служб міськвиконкому провести
відповідну роботу, націлену на виконання заходів, про що інформувати відділ молоді та спорту до
10 травня - щодо стану підготовки до літнього відпочинку та до 10 вересня 2014 року – про
результати проведення оздоровчої кампанії. Крім того, надавати на адресу відділу молоді та спорту
оперативну інформацію про хід оздоровчої кампанії кожні 14 днів, починаючи з 13 травня (до 30
травня, до 14 червня, до 30 червня, до 14 липня, до 29 липня, до 12 серпня, до 26 серпня та до 13
вересня).
Доручити відділу молоді та спорту (нач. Ладожинська Р.А.) надавати департаменту соціального
захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації зведену інформацію про стан
оздоровлення та відпочинку дітей, у встановлені терміни.
Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Міський голова

І.Крижановський

Затверджено:
рішенням виконкому
від 11 квітня 2014 року № 144
Заходи
щодо організації оздоровлення
та відпочинку дітей в літній період 2014 року
№
п/п
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

Захід

Відповідальний

Термін

Взяти участь в обласній розширеній нараді з питань
підготовки до організації оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2014 року.
Провести робочу нараду з питання організації оздоровчої
кампанії 2014 року із залученням представників фонду
соціального страхування та підприємств, установ
і
організацій міста.
Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
батьків, опікунів, прийомних батьків, щодо можливості
відпочинку дітей в міських таборах.

Р.Ладожинська

За окремим
графіком

Р.Ладожинська

16.04.
2013

Н.Попова
Л.Карпук

до
01.05.
2013

Ввести на літній період санаторний режим роботи в
дошкільних закладах міста, передбачивши додаткове
харчування.
Забезпечити готовність навчальних закладів (ЗШ № 1, 3,
4, 6 та БДЮТД) для організації на їх базах роботи таборів
з денним перебуванням дітей.
Погодити з районною санітарно-епідеміологічною
станцією та Знам`янським районним відділенням МНС в
Кіровоградській області дислокацію таборів з денним
перебуванням дітей та початок їх роботи, згідно з чинним
законодавством.
Організувати проведення семінару-практикуму для
педагогічних працівників, які будуть залучені до роботи в
міських таборах з денним перебуванням дітей.
Забезпечити роботу таборів з денним перебуванням дітей,
залучивши до участі в них (за рахунок міського бюджету):
дітей – сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, дітей з прийомних, багатодітних та
малозабезпечених сімей, талановитих і обдарованих дітей
(з числа відмінників навчання, переможців, лауреатів та
дипломатів олімпіад, творчих конкурсів, оглядів,
спортивних змагань не нижче міського рівня (1-3 особисте
або командне місце) та мають дипломи чи грамоти І-ІІІ
ступенів, лідерів та активістів дитячих громадських
організацій, зареєстрованих на території м. Знам’янки,
дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей,
які стоять на диспансерному обліку в закладах охорони
здоров’я, дітей з функціонально-неспроможних та
неблагополучних сімей, які стоять на обліку у службі у
справах дітей.
Забезпечити обов`язкове медичне обстеження дітей, які
залучаються до оздоровлення та відпочинку.
Встановити дієвий контроль за станом:
- якісного оформлення документації
та комплектації
обов’язковими медикаментами, необхідними для
діяльності таборів;
- наявності документів, які підтверджують категорію
дітей, залучених до відпочинку;
- дотриманням в міських таборах санітарно-гігієнічних
умов та протиепідемічних заходів;
- системи організації роботи міських таборів з денним
перебуванням дітей;
- організації харчування дітей та постачанням у дошкільні
заклади та табори відпочинку
якісних продуктів,
відповідно до щоденних норм
Забезпечити безпечне перебування дітей у міських
таборах з денним перебуванням дітей та посилити
персональну відповідальність керівників і працівників
зазначених закладів за дотримання протипожежних

Н.Попова

червень –
серпень

Н.Попова

до
20.05.
2013
до
15.05.
2013

Н.Попова

Н.Попова

травень

Н.Попова

червень

Н.Попова,
І.Муравський
Н.Попова

травень –
серпень
червень –
серпень

Н.Попова

червень –
серпень

12.
13.

14.

правил.
Провести моніторинг організації діяльності дитячих
закладів відпочинку з денним перебуванням дітей ,
відповідно до вимог
Організувати проведення на базах літніх таборів з денним
перебуванням дітей:
- тренінгів з питань профілактики негативних явищ у
дитячому середовищі і профілактики правопорушень
серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу
життя та поширення знань конвенції ООН про права
дитини;
- психологічних, педагогічних консультацій з питань
взаємовідносин дітей з однолітками, гармонійного
розвитку особистості
Забезпечити залучення
категорійних дітей до
оздоровлення за рахунок коштів обласного бюджету при
умові виділення путівок департаментом соціального
захисту населення ОДА.

Н.Попова,
Р.Ладожинська

червень

Н.Попова,
Н.Шевченко,
Л.Карпук

протягом
роботи
таборів

Л.Карпук, Н.Попова,
Р.Ладожинська

червень –
серпень

15.

Забезпечити направлення дітей , які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС, на оздоровлення та санаторнокурортне лікування, за рахунок путівок, виділених
департаментом соціального захисту населення ОДА.

А.Волошина

червень –
серпень

16.

Організувати своєчасну та якісну підготовку документів з
метою направлення категорійних дітей на оздоровлення
до ДП УДЦ «Молода гвардія», та інші стаціонарні табори,
розміщені на території області і за її межами
Провести цільові рейди по виявленню бездоглядних дітей
та, в разі потреби, влаштування їх до соціальних закладів
для неповнолітніх з метою соціальної реабілітації.
Здійснити аналіз зайнятості в літній період дітей, що
знаходяться під опікою (піклуванням), проживають в
прийомних сім’ях та схильних до правопорушень.
Розглянути питання їх працевлаштування та оздоровлення
на координаційній раді з питань захисту прав дитини.
Забезпечити роботу гуртків та спортивних секцій у літній
період на базах позашкільних закладів.
Забезпечити проведення масової роботи у канікулярний
період бібліотеками міста.
Забезпечувати пільгове обслуговування категорійних
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, в міському краєзнавчому музеї
Організувати виїзні консультативні пункти на базах
таборів з денним перебуванням дітей з метою надання
дітям психолого-педагогічної і соціальної допомоги.
Організовувати проведення вуличних ігротек на дитячих
майданчиках за місцем проживання дітей.

Р.Ладожинська,
Н.Попова, Л.Карпук

травень вересень

Л.Карпук

червень –
серпень

Л.Карпук

до
15 травня
2013 року

Н.Попова

червень –
серпень
червень –
серпень
червень –
серпень

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Співпрацювати із зацікавленими організаціями по
вирішенню питань комплектації дітьми профспілкових
таборів.
Надавати підтримку громадським організаціям, діяльність
яких спрямована на проведення оздоровлення дітей,
молоді та сімей з дітьми.

С.Бабаєва
С.Бабаєва
Н.Шевченко

червень

Р.Ладожинська,
Н.Шевченко з
залученням
волонтерів,
С.Бабаєва,
С.Кліпацький (за
згодою)
Н.Попова, Л.Карпук,
А.Волошина

червень –
серпень

Н.Попова,
Р.Ладожинська,
Л.Карпук

червеньсерпень

червеньсерпень

