Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Розпорядження
від 21 грудня

2015 р.

№

165

м. Знам’янка
Про організацію поїздки
категорійних дітей на
Головну ялинку області
На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 11 грудня 2015 року № 492-р «Про проведення новорічних і різдвяних свят для дітей та молоді
області протягом грудня 2015-січня 2016 року», керуючись ст.42 п.3 п/п 20 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”:
1.Відділу молоді та спорту (начальник Р.Ладожинська):
- організувати 29 грудня 2015 року поїздку делегації категорійних дітей міста на свято
Головної ялинки області;
- підготувати зведений список дітей визначених категорій, учасників поїздки;
- забезпечити проведення інструктажу з техніки безпеки з супроводжуючими особами та
дітьми;
- клопотати перед адміністрацією Знам’янської ЦРЛ про забезпечення супроводу
делегації медичними відповідальними працівниками.
2.Визначити начальника відділу молоді та спорту Ладожинську Р.А. відповідальною особою за
організацію поїздки міської делегації на свято Головної ялинки області.
3.Визначити супроводжуючими особами дітей відповідних категорій (згідно списку) наступних
працівників підрозділів міськвиконкому:
- Кравченко М.К.– відносно дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування,
вихованців прийомних сімей;
- Комайгородську О.В. та Білоградову Н.С.- відносно дітей воїнів, учасників АТО та дітей
переселенців;
- Сугарея А.О.- відносно дітей з багатодітних сімей,
поклавши на них відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки серед дітей
відповідних категорії, збереження життя та здоров’я дітей у дорозі і під час проведення заходу.
4.Відділу молоді та спорту (начальник Ладожинська Р.А.), службі у справах дітей (начальник
Карпук Л.Д.) та управлінню соціального захисту населення (начальник Волошина А.М.)
забезпечити явку дітей відповідної категорії та супроводжуючих осіб на визначене місце збору для
своєчасного та організованого виїзду делегації на обласний захід.
5.Начальнику юридичного відділу міськвиконкому Ю.Данільченку взяти під особистий контроль
вирішення питання супроводу делегації дітей на свято Головної ялинки області та направити
копію даного розпорядження начальнику Знам’янського відділу Головного Управління
Національної поліції в Кіровоградській області для організації супроводження.
6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на виконуючу обов’язки першого
заступника міського голови В.Загородню.

Міський голова

С.Філіпенко

