УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕ РЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27 березня 2017 року

м. Городня

№ 139

Про підготовку та проведення відпочинку
та оздоровлення дітей району влітку 2017 року
З метою організації повноцінного відпочинку, оздоровлення дітей у
літній період, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної,
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного
обслуговування і харчування, залучення для цього максимальної кількості
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, на виконання вимог Закону
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та доручення заступника
голови – керівника апарату Чернігівської облдержадміністрації за результатами
Всеукраїнської наради з питань підведення підсумків кампанії з оздоровлення та
відпочинку дітей та засідання обласної міжвідомчої комісії з питань організації
оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді, з метою якісної
підготовки до оздоровчого сезону 2017 року:
1. Управлінням райдержадміністрації: фінансовому, агропромислового
розвитку, соціального захисту населення; відділам райдержадміністрації: освіти,
культури та туризму; сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації;
службі у справах дітей райдержадміністрації; Городнянському відділенню
поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області України в Чернігівській
області; Городнянському районному лабораторному відділенню Чернігівського
міжрайонного лабораторного відділу ДУ «Чернігівський ОЛЦ ДСЕС України»;
управлінню Держпродспоживслужби; Городнянському РС УДСНС України в
Чернігівській області; відділу статистики в Городнянському районі; районному
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Городнянській центральній
районній лікарні; Городнянському районному центру первинної медикосанітарної допомоги забезпечити безумовне виконання Закону України "Про
оздоровлення та відпочинок дітей".
2. Затвердити:
2.1. Склад постійної міжвідомчої комісії з перевірки стану готовності
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до проведення оздоровчої
кампанії влітку 2017 року (додається);
2.2. Склад районного оперативного штабу з координації проведення
літнього оздоровлення (додається);
2.3. Районний план заходів щодо організації літнього оздоровлення та
відпочинку дітей Городнянського району у 2017 році (додається).
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити своєчасне
фінансування літньої оздоровчої кампанії.
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4. Сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації:
аналізувати хід виконання Плану заходів по організації оздоровлення
дітей влітку 2017 року;
вносити пропозиції щодо покращення організації роботи із оздоровлення
дітей до районної державної адміністрації.
5. Відділу освіти райдержадміністрації:
активно впроваджувати в усіх закладах форми роботи з дітьми,
спрямовані на виховання у них національної свідомості, почуття патріотизму, на
відродження національних обрядів та звичаїв;
забезпечувати висвітлення літнього оздоровлення та відпочинку дітей у
засобах масової інформації.
6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 27 квітня 2016 року № 151 «Про підготовку та
проведення відпочинку та оздоровлення дітей району влітку 2016 року».
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
Захарченко Т.В.

Голова районної
державної адміністрації

С.П.Ященко
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ЗАТВЕРЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
27 березня 2017 року № 139
СКЛАД
постійної міжвідомчої комісії з перевірки стану готовності дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до проведення оздоровчої кампанії
влітку 2017 року
- заступник голови райдержадміністрації,
Захарченко
голова комісії;
Тетяна
Віталіївна
Середа Віктор
Васильович

- завідувач сектору у справах молоді та
спорту райдержадміністрації, заступник
голови комісії;

Хмелевський Максим
Миколайович

-

Гриценко Юрій
Михайлович

- начальник відділу освіти
райдержадміністрації;

Ігнатенко Ольга
Володимирівна

- головний лікар Городнянської центральної
районної лікарні;

Любченко Сергій
Іванович

- головний спеціаліст відділу взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та з питань
надзвичайних ситуацій апарату
райдержадміністрації;
- провідний інспектор Городнянського РС
УДСНС України в Чернігівській області;

Солонець Тарас
Вадимович
Назаренко Михайло
Петрович
Панчковський Сергій
Борисович
Малицька Ольга
Михайлівна
Керівник апарату районної
державної адміністрації

головний спеціаліст сектору у справах
молоді та спорту райдержадміністрації,
секретар комісії;

- головний лікар Городнянського районного
центру первинної медико-санітарної
допомоги;
- завідувач Городнянським районним
лабораторним відділенням Чернігівського
міжрайонного відділу ДУ «Чернігівський
ОЛЦ МОЗ України»
- в.о. начальника управління держпродспожив
служби.
І.П.Беребера
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ЗАТВЕРЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
27 березня 2017 року № 139
СКЛАД
районного оперативного штабу з координації
проведення літнього оздоровлення
Захарченко
Тетяна
Віталіївна

- заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії;

Середа Віктор
Васильович

- завідувач сектору у справах молоді та
спорту райдержадміністрації, заступник
голови комісії;

Хмелевський Максим
Миколайович

-

Гриценко Юрій
Михайлович

- начальник відділу освіти
райдержадміністрації;

Ігнатенко Ольга
Володимирівна

- головний лікар центральної районної
лікарні;

Любченко Сергій
Іванович

- головний спеціаліст відділу взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та з питань
надзвичайних ситуацій апарату
райдержадміністрації;
- провідний інспектор Городнянського РС
УДСНС України в Чернігівській області;

Солонець Тарас
Вадимович
Назаренко Михайло
Петрович
Панчковський Сергій
Борисович
Малицька Ольга
Михайлівна
Керівник апарату районної
державної адміністрації

головний спеціаліст сектору у справах
молоді та спорту райдержадміністрації,
секретар комісії;

- головний лікар Городнянського районного
центру первинної медико-санітарної
допомоги;
- завідувач Городнянським районним
лабораторним відділенням Чернігівського
міжрайонного відділу ДУ «Чернігівський
ОЛЦ МОЗ України»
- в.о. начальника управління держпродспожив
служби.
І.П.Беребера
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ЗАТВЕРЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
27 березня 2017 року № 139
План заходів
щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку
дітей району у 2017 році
1.

Забезпечити максимальне охоплення оздоровчими та відпочинковими
послугами дітей шкільного віку.
Відділ освіти
райдержадміністрації, сектор у
справах молоді та спорту
райдержадміністрації
Протягом літньої оздоровчої
кампанії

2.

Забезпечити своєчасне напрацювання та реалізацію заходів, спрямованих на
виконання завдань щодо оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку у
2017 році, на рівні не нижче:
- 55% охоплення дітей оздоровчими та відпочинковими послугами;
- 20% охоплення послугами оздоровлення;
- 100% оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- 100% оздоровлення дітей загиблих учасників АТО;
- 100% дітей з багатодітних родин учасників АТО;
- максимальне охоплення дітей учасників АТО;
- 75% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.
Відділ освіти
райдержадміністрації, сектор у
справах молоді та спорту
райдержадміністрації, управління
соціального захисту населення
райдержадміністраціїслужба у
справах дітей
райдержадміністрації
Квітень – серпень 2017 року

3.

Забезпечити першочергове оздоровлення дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки:
дітей-сиріти, дітей, позбавлених
батьківського піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій
відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітей, один із батьків яких
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загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій,
бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок
захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як
внутрішньо переміщені особи; бездоглядних та безпритульних дітей; дітейінвалідів; дітей, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей,
які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули
від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та
обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних,
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,
відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих
творчих колективів та спортивних команд, а також дітей працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Відділ освіти
райдержадміністрації, сектор у
справах молоді та спорту
райдержадміністрації, управління
соціального захисту населення
райдержадміністраці, центральна
районна лікарня
Травень - серпень 2016 року
4.

Забезпечити належний контроль за виконанням на місцевому рівні заходів
районної Програми з оздоровлення та відпочинку дітей Городнянського
району на 2016-2020 роки.
Відділ
освіти
райдержадміністрації, сектор у
справах
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
Термін: постійно

5.

Забезпечити складання та подання сектору у справах молоді та спорту
райдержадміністрації списків дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей загиблих учасників АТО, дітей з
багатодітних сімей учасників АТО, з інформацією щодо орієнтовної дати та
місця їх оздоровлення у 2017 році.
Відділ освіти
райдержадміністрації, управління
соціального захисту населення
райдержадміністраці, служба у
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справах дітей
райдержадміністрації, центральна
районна лікарня
Термін: до 18 квітня 2017 року
6.

Забезпечити в межах своїх повноважень виконання ст. 7 Закону України
„Про оздоровлення та відпочинок дітей”, зокрема щодо підтримки дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із
землекористування, оплати комунально-побутових послуг, сплати місцевих
податків та зборів.
Відділ освіти райдержадміністрації
Постійно

7.

Забезпечити максимальне залучення, в межах чинного законодавства,
позабюджетних коштів для якісної організації оздоровчої кампанії
2017 року.
Відділ освіти райдержадміністрації
Термін: постійно

8.

Забезпечити використання в повному обсязі путівок до обласного дитячого
санаторію «Пролісок».
Городнянська ЦРЛ
Термін: до 20 числа щомісяця

9.

Вирішити питання виділення цільових коштів для проведення своєчасних та
якісних ремонтних робіт в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
комунальної форми власності до початку літнього оздоровчого сезону.
Відділ освіти
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації, керівники
закладів оздоровлення та відпочинку
Квітень-травень 2017 року

10. Забезпечити роботу районного оперативного штабу з координації
проведення літнього оздоровлення.
Сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
11. Забезпечити прийняття постійними міжвідомчими комісіями дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку.
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Відділ
освіти
райдержадміністрації, сектор у
справах
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
За десять днів до початку зміни
12. Забезпечити належну роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
районного підпорядкування.
Відділ освіти
райдержадміністрації, сектор у
справах молоді та спорту
райдержадміністрації, центральна
районна лікарня
Постійно
13. Забезпечити участь в огляді-конкурсі на кращий дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку області.
Відділ освіти
райдержадміністрації, сектор у
справах молоді та спорту
райдержадміністрації
Червень-серпень 2017 року
14. Посилити контроль за ціноутворенням дитячих путівок та за ефективним і
раціональним використанням бюджетних коштів, спрямованих на
організацію дитячого оздоровлення.
Відділ освіти
райдержадміністрації, фінансове
управління райдержадміністрації,
керівники закладів оздоровлення та
відпочинку
Травень – серпень 2017 року
15. Здійснювати першочергове постачання дитячим закладам оздоровлення та
відпочинку необхідних продуктів харчування, лікарських препаратів,
медичного обладнання і засобів пожежної безпеки, спортивного і
туристичного знаряддя, музичних інструментів, художньої та освітньої
літератури.
До початку роботи закладів визначити та узгодити з територіальними
органами управління Держпродспоживслужби підприємства, установи,
організації та інших юридичних осіб, які будуть забезпечувати дитячі
заклади оздоровлення та відпочинку продуктами харчування.
Відділ освіти
райдержадміністрації,
Городнянська центральна районна
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лікарня, керівники закладів
оздоровлення та відпочинку,
Городнянський РС УДСНС
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
16. Продовжити практику проведення профільних і тематичних змін у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку району.
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
17. Активізувати роботу з національно-патріотичного виховання в закладах
оздоровлення та відпочинку району:
- розробити та запровадити систему послідовних виховних заходів,
цікавих та різноманітних за формою проведення, з урахуванням вікових
потреб дітей;
- запровадити та забезпечити підготовку тематичних національнопатріотичних змін.
Відділ

освіти

райдержадміністрації
Термін: до 18 квітня 2017 року
18. Забезпечити організацію роботи влітку 2017 року відпочинкових наметових
таборів національно-патріотичного спрямування, насамперед для учнівської
молоді, а саме:
- підготувати план організації роботи відпочинкового наметового
табору національно-патріотичного спрямування на базі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку або окремо розташованих;
- забезпечити організацію роботи наметового табору відповідно до
встановлених санітарно-гігієнічних вимог та вимог пожежної безпеки,
зокрема, керуючись наказом Міністерства охорони здоров’я від 09.02.2012
№89 «Про затвердження державних санітарних норм та правил
влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих
наметових містечок»;
- забезпечити необхідну матеріально-технічну базу, тематичне
облаштування території наметового табору за рахунок коштів місцевих
бюджетів, інших джерел не заборонених чинним законодавством;
- напрацювати змістовну, цікаву виховну програму національнопатріотичного спрямування, передбачивши зокрема, проведення тренінгів з
питань самоідентифікації, лідерства, волонтерства тощо; занять у
інтерактивній формі з історії, краєзнавства, національних та місцевих
традицій тощо; занять з безпеки життєдіяльності, проведення походів,
досліджень, змагань, ярмарків ідей, творчих майстерень, цікавих зустрічей з
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видатними особистостями, квестів, флешмобів тощо;
- забезпечити завчасний підбір та навчання виховників, які
впроваджуватимуть виховну програму, зокрема із залученням громадських
організацій національно-патріотичного спрямування, учасників АТО тощо;
забезпечити презентацію концепції роботи відпочинкового
наметового табору та проінформувати про вжиті заходи з організації його
роботи на засіданні районного
оперативного штабу з координації
проведення літньої оздоровчої кампанії.
Відділ
освіти
райдержадміністрації
Термін: до 18 квітня 2017 року
19. З метою якісної організації в закладах оздоровлення та відпочинку виховної
роботи:
- вивчити потреби, пропозиції дітей шкільного віку щодо впровадження
цікавих для них форм організації дозвілля в закладах оздоровлення та
відпочинку, шляхом анкетування, опитування, онлайн-голосування тощо.
- спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, керівниками, громадськими організаціями,
проаналізувати плани виховної роботи в закладах оздоровлення та
відпочинку та напрацювати пропозиції до них.
Відділ
освіти
райдержадміністрації
Термін: до 18 травня 2017 року
20. Вжити вичерпних заходів щодо оновлення та змістовного наповнення планів
виховної роботи закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням потреб
дітей, національно-патріотичної складової виховання та обов’язковим
дотриманням норм державного соціального стандарту оздоровлення та
відпочинку дітей, зокрема передбачити в планах та забезпечити:
- проведення тематичних екскурсій – не менше двох разів на зміну;
- демонстрацію з подальшим обговоренням тематичних художніх,
документальних, науково-популярних фільмів, мультфільмів – не рідше
одного разу на тиждень;
- діяльність гуртків і клубів за інтересами, дитячих студій, творчих
майстерень з подальшими організаціями виставок робіт, відзначення
активних учасників, проведенням акцій тощо – не менше одного заняття на
тиждень;
- проведення піших тематичних туристичних походів – не рідше одного
разу за зміну;
- організацію роботи спортивних секцій, систематичне проведення
спортивних змагань, спортивних свят, зокрема за участю учасників АТО, з
обов’язковим відзначенням переможців;
- організацію зустрічей з видатними особистостями у різних сферах;
- проведення інноваційних, цікавих за формою та змістом заходів.
Відділ
освіти
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райдержадміністрації
Термін: до 18 травня 2017 року
21. Вживати заходів щодо недопущення скорочення мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку та забезпечення їх ефективної роботи влітку
2017 року.
Відділ
освіти
райдержадміністрації
Термін: постійно
22. Забезпечити безоплатне обстеження дітей, які від’їжджають до дитячих
санаторних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,
оформлення необхідної медичної документації.
Центральна районна лікарня
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
23. Провести заняття з педагогічним персоналом закладів оздоровлення та
відпочинку з питань надання невідкладної допомоги дітям.
Центральна района лікарня
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
24. Забезпечити негайне інформування відповідно до Порядку спільних заходів
на випадок виникнення надзвичайної ситуації в закладах оздоровлення та
відпочинку.
Відділ освіти
райдержадміністрації, відділ
взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та з питань
надзвичайних ситуацій апарату
райдержадміністрації, керівники
дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
25. Закріпити за лікувально-профілактичними закладами дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на підпорядкованих їм
територіях, для надання невідкладної та спеціалізованої медичної допомоги
дітям.
Городнянська ЦРЛ, ЦПМСД
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Травень – червень 2017 року
26. Залучити до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
кваліфікованих педагогічних, медичних та інших працівників, організувати
відповідну навчальну підготовку цих кадрів.
Відділ освіти
райдержадміністрації, керівники
дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку
Травень – серпень 2017 року
27. Постійно проводити цільові рейди для виявлення бездоглядних дітей, з
метою влаштування їх, у визначеному законодавством порядку, до закладів
соціального захисту дітей.
Городнянське відділення поліції
Менського ВП ГУНП в
Чернігівській області, відділ
освіти райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації, сектор у
справах молоді та спорту,
Городнянський ЦСССДМ
Червень – серпень 2016 року
28. Забезпечити безоплатне супроводження підрозділами Головного управління
Національної поліції в Чернігівській області організованих груп дітей до
місць оздоровлення області та у зворотному напрямку.
Городнянське відділення поліції
Менського
ВП
ГУНП
в
Чернігівській області
Червень – серпень 2016 року
29. Здійснити планові (позапланові) перевірки додержання законодавства у
сферах пожежної і техногенної безпеки об’єктів, які будуть задіяні під час
літнього відпочинку та оздоровлення дітей. За результатами керівникам
вручити приписи та поінформувати органи державної виконавчої влади і
місцевого самоврядування.
Відділ
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної, мобілізаційної роботи
та
з
питань
надзвичайних
ситуацій
аппарату
райдержадміністрації;
Городнянський РС УДСНС

13

До початку роботи та протягом
літньої оздоровчої кампанії
30. У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, розташованих в лісових
масивах, здійснити профілактичні заходи щодо попередження пожеж та
переходу лісової пожежі на об’єкти відпочинку.
Керівники закладів оздоровлення
та відпочинку, лісокористувачі
відповідних лісових масивів
На період функціонування закладів
31. Заборонити застосовування піротехнічних виробів під час проведення
культурно-масових заходів.
Керівники закладів оздоровлення
та відпочинку
Постійно
32. Вжити заходів щодо забезпечення безперебійної подачі електроенергії в
місця відпочинку та оздоровлення дітей.
Відділ освіти
райдержадміністрації
Червень – серпень 2017 року
33. Забезпечити своєчасне інформування місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування про можливі негативні природні явища,
доведення цієї інформації до керівників дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.
Відділ взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та з питань
надзвичайних ситуацій апарату
райдержадміністрації
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
34. Забезпечити обов'язкову реєстрацію всіх дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку в органах статистики та їх звітність згідно з наявними вимогами
та термінами.
Відділ освіти
райдержадміністрації
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
35. Активно впроваджувати в усіх закладах форми роботи з дітьми, спрямовані
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на виховання у них національної свідомості, почуття патріотизму, на
відродження національних обрядів та звичаїв.
Відділ культури та туризму
райдержадміністрації, відділ
освіти райдержадміністрації,
керівники закладів оздоровлення та
відпочинку
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
36. Бібліотечним, клубним і музейним закладам забезпечити обслуговування
дітей, які перебуватимуть в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
району.
Відділ культури та туризму
райдержадміністрації
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
37. Забезпечити виїзну роботу Городнянського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку з метою профілактики соціально небезпечних хвороб, надання
дітям психолого-педагогічної і соціальної допомоги.
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
Городнянський ЦСССДМ
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
38. З метою пропаганди здорового способу життя, формування у дітей та молоді
негативного ставлення до вживання алкоголю, наркотичних засобів та
психотропних речовин, забезпечити розповсюдження в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку просвітницько-інформаційної продукції.
Городнянський ЦСССДМ
Протягом літньої оздоровчої
кампанії
39. Вжити невідкладних заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у
закладах оздоровлення та відпочинку, охорону громадського порядку в
місцях відпочинку дітей, підвищення відповідальності керівників,
вихователів та інших працівників за життя і здоров'я дітей.
Городнянське відділення поліції
Менського ВП ГУНП в
Чернігівській області, відділ
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освіти райдержадміністрації,
відділ взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та з питань
надзвичайних ситуацій апарату
райдержадміністрації;ї, керівники
закладів оздоровлення та
відпочинку
Травень – серпень 2017 року
40.

Забезпечити постійний контроль за виконанням плану заходів щодо
вирішення проблемних питань закладів оздоровлення та відпочинку, в
частині дотримання ними державного соціального стандарту оздоровлення
та відпочинку дітей, систематичний розгляд цих питань під час засідань
районної міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей
і учнівської молоді, міжвідомчих нарад.
Сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ
освіти райдержадміністрації
Термін: щомісяця до 20 числа

41. Забезпечити підготовку та надання сектору у справах молоді та
спорту інформації з фотоматеріалами про заходи з організації та проведення
оздоровчої кампанії, роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Відділ освіти райдержадміністрації
Термін: одразу
заходу

після проведення

42. Сприяти систематичному висвітленню ходу оздоровчої кампанії в
електронних та друкованих засобах масової інформації.
Сектор інформаційної діяльності
та звязків з громадськістю
райдержадміністрації,
міськрайонна газета «Новини
Городнянщини»
Травень – вересень 2017 року
43. Надати сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації
інформацію про вжиті заходи із підготовки відпочинку і оздоровлення дітей
району влітку 2017 року.
Відділи райдержадміністрації:
освіти, культури та туризму;
Управління райдержадміністрації:
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праці, фінансове, агропромислового
розвитку;
Городнянська центральна районна
лікарня, ЦПМСД, відділу взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної роботи
та з питань надзвичайних
ситуацій апарату
райдержадміністрації;
Городнянський ЦСССДМ,
Управління
Держпродспоживслужби,
Городнянський РС УДСНС
До 20 травня 2017 року
44. Надати Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
інформацію про вжиті заходи із підготовки відпочинку і оздоровлення дітей
області влітку 2017 року.
Сектор у справах молоді та
спорту райдержадміністрації
До 25 травня 2017 року
45. Надавати сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації
оперативну аналітичну інформацію щодо фінансового забезпечення літньої
оздоровчої кампанії, охоплення організованими формами оздоровлення та
відпочинку дітей шкільного віку, дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, що функціонуватимуть влітку 2017 року.
Відділи райдержадміністрації:
освіти, культури та туризму;
Управління райдержадміністрації:
соціального захисту, фінансове,
агропромислового розвитку;
Городнянська ЦРЛ,
ЦПМС;служба у справах дітей
райдержадміністрації; відділ
взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та з
питань надзвичайних ситуацій
апарату райдержадміністрації;
ЦСССДМ; управління
держпродспоживслужби ЧМРУ
ГУ ДМОЗ в Чернігівській області,
Городнянський РС УДСНС
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Протягом оздоровчої кампанії до:
19 квітня, 18 травня, 18 червня, 18
липня, 18 серпня, 16 вересня
46. Надавати Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
оперативну інформацію щодо фінансового забезпечення літньої оздоровчої
кампанії, охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку
дітей шкільного віку, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що
функціонуватимуть влітку 2017 року.
Сектор у справах молоді та
спорту райдержадміністрації
Протягом оздоровчої кампанії до:
20 квітня, 20 травня,20 червня, 20
липня, 20 серпня, 20 вересня
47.

За результатами виконання плану заходів інформацію для узагальнення
надавати сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації
відповідно до визначених термінів на електронні адреси:
goradm_post@cg.gov.ua та gorsektorms@ukr.net

