МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р ОЗП ОРЯДЖ ЕННЯ
2015 у .

Мостиська

№

172

Про заходи з організації
і проведення оздоровлення
та відпочинку дітей влітку 2015 року
Відповідно до статей 13, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації». Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з
метою створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей влітку
2015 року, стимулювання діяльності дитячих оздоровчих закладів
Мостиського району:
1. Затвердити заходи з організації і проведення оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2015 року (надалі - оздоровлення дітей) згідно з
додатком 1,
2. Створити оперативний штаб з координації проведення оздоровчої
кампанії 2015 року та затвердити його склад згідно з додатком 2.
3. Відповідальність
за координацію
діяльності
структурних
підрозділів райдержадміністрації, спрямованої на організацію відпочинку
та оздоровлення дітей, учнівської молоді влітку 2015 року покласти на
начальника
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації Б. Гачака.
4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Б. Гачак) забезпечити висвітлення ходу відпочинку та проведення літнього
оздоровлення дітей у засобах масової інформації .
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (І. Мазур) забезпечити
фінансування проведення оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів
районного бюджету.
6. Управлінню соціального захисту населення (Б. Гачак) підготувати
звернення до керівників підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, благодійних та релігійних організацій з проханням надати допомогу
в організації та проведенні літнього оздоровлення дітей.
7. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Б. Гачак) спільно зі структурними підрозділами районної державної
адміністрації, які причетні до процесу оздоровлення та відпочинку дітей,
організувати повноцінний відпочинок, ефективне оздоровлення дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей соціальнонезахищених категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського
піклування, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих 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 внутрішньо переміщених осіб, дітей, які
перебувають на диспансерному обліку, дітей, один з батьків яких брав (бере)
участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської
областей, талановитих та обдарованих дітей-переможців міжнародних,
всеукраїнських, обласних, 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.
8. Відділу освіти райдержадміністрації (В. Чернега), комунальній
центральній районній лікарні (Б. Пелиньо), відділу культури та туризму
райдержадміністрації (Г. Букса), службі у справах дітей райдержадміністрації
(Г. Михайлюньо), головному спеціалісту з питань молоді та спорту
райдержадміністрації Р. Сорковому, Мостиському районному центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (С. Занько), Мостиському РВ ГУ
МВСУ у Львівській області (О. Сушко) подавати до управління соціального
захисту населення райдержадміністрації оперативну інформацію про хід
проведення оздоровчої кампанії 2015 року до 15 червня, до 15 липня, до
15 серпня протягом літа 2015 року, а підсумкову інформацію про проведення
кампанії у районі - до 15 вересня 2015 року.
9. Відділу статистики у Мостиському районі (3. Ковальська) забезпечити
своєчасне подання статистичної звітності про оздоровлення та відпочинок
дітей району за формами, затвердженими Державним комітетом статистики
України.
10. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Б. Гачак) щомісячно до 25 числа протягом оздоровчого періоду 2015 року
подавати до департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації оперативну інформацію про проведену роботу щодо літнього
оздоровлення дітей у 2015 році.
11. Відділу інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації (О. Сабат), редакції районної газети «Наш край»
(Г. Сорока), районному радіомовленню (Б. Тиндик) висвітлювати хід
проведення оздоровлення та відпочинку дітей в районі.
12. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районнфї - ' ,
державної адміністрації,
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М. М. Мартин

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« І і » травня 2015 р. № 172
ЗАХОДИ
з організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей
влітку 2015 року
1. Забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей згідно з вимогами
чинного законодавства. До закладів оздоровлення та відпочинку
скеровувати дітей шкільного віку.
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
Протягом травня-серпня 2015 року
2. Організувати інформаційну кампанію в засобах масової інформації щодо
залучення позабюджетних коштів у встановленому законом порядку від підприємств,
установ, організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо
надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Відділ інформаційної діяльності
та зв'язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації
Протягом травня-серпня 2015 року
3. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих 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, дітей, один з батьків яких брав
участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей,
талановитих та обдарованих дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських,
обласних, 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.
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації
Протягом травня-серпня 2015 року
4. Забезпечити в установленому порядку медогляд та видачу медичних довідок
для дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.

Комунальна центральна районна
лікарня
Протягом травня-серпня 2015 року
5. Забезпечувати охорону громадського порядку в місцях масового
відпочинку дітей, здійснювати контроль за технічним станом транспортних
засобів та автомобільних доріг, якими перевозитимуться діти, а також за
оперативною обстановкою під час перевезення дітей автомобільним
транспортом, здійснювати медичний
супровід медичними працівниками
організованих груп дітей до місць відпочинку та у зворотному напрямі.
Мостиський РВ ГУ МВСУ у Львівській
області, комунальна центральна районна
лікарня
Протягом літнього періоду 2015 року
6. Забезпечувати високий рівень безпеки та надійності транспортного
обслуговування дітей під час перевезення їх до місць оздоровлення і відпочинку та у
зворотному напрямку.
Мостиський РВ ГУМВСУ у Львівській області
Протягом травня-серпня 2015 року
7. Забезпечити оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха,
техногенних аварій, катастроф, зокрема внаслідок Чорнобильської катастрофи,
Скнилівської авіакатастрофи, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на
виробництві або під час виконання службових обов'язків, відповідно до поданих заяв.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом травня-серпня 2015 року
8. Забезпечити, відповідно до чинного законодавства, оздоровлення
талановитих та обдарованих дітей, дітей, які перебувають на диспансерному обліку.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
комунальна центральна районна лікарня,
спортивні школи району, будинки
дитячої та юнацької творчості
Протягом травня-серпня 2015 року
9. З метою організації змістовного дозвілля дітей організувати в оздоровчих
закладах усіх типів культурно-масові заходи, конкурси, концерти, фестивалі дитячої
творчості, вистави обласних театрів, спортивні змагання тощо.
Відділ освіти райдержадміністрації,
відділ культури та туризму
райдержадміністрації
Протягом травня-серпня 2015 року
10. Спеціалістам районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
служби у справах дітей організувати роботу в дитячих оздоровчїіх закладах з метою

проведення соціально-психологічної, профілактичної роботи щодо запобігання
негативним явищам серед дітей та молоді, а саме:
- тренішхж робош з піггань профілактики негативних явищ у дитячому та
молодіжному середовищі, пропаганду здорового способу життя, статевого виховання;
- психологічні, педагогічні консультації з питань взаємовідносин дітей з
однолітками та батьками, гармонійного розвитку особистості;
- навчально-консультативні та тренінгові заходи щодо поширення знань
Конвенції ООН про права дитини, збереження репродуктивного здоров'я, з питань
профілактики правопорушень серед вихованців шкіл.
Районний центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації.
Протягом травня-серпня 2015 року
11. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 4 до 7 років, зокрема тих, які перебувають в дитячих будинках
сімейного типу, прийомних сім'ях, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
разом із батьками або іншими законними представниками.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
Протягом травня-серпня 2015 року
12. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації проведення
літнього оздоровлення дітей під час оздоровчої компанії 2015 року.
Відділ інформаційної діяльності
та зв'язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації
Протягом травня-серпня 2015 року
Керівник апарату
райдержадміністрації

п і 'Я

н, І. Голуб

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«
» травня 2015 р. №
СЮІАД
оперативного штабу з координації проведення оздоровчої кампанії 2015 року
Голуб Надія Іванівна
Гачак Богдан Іванович
Захарко Олександра
Михайлівна

- керівник апарату райдержадміністрації,
керівник оперативного штабу
- начальник управління соціального захисту
населення, заступник керівника оперативного штабу
- головний спеціаліст відділу персоніфікованого
обліку пільгових категорій населення управління
соціального захисту населення райдержадміністрації,
секретар оперативного штабу
- начальник відділу освіти райдержадміністрації

Чернега Валентина
Григорівна
Пелиньо Богдан Михайлович - головний лікар Мостиської КЦРЛ (за згодою)
Ковальська Зеновія Іванівна
- начальник відділу статистики у Мостиському районі
(за згодою)
- начальник служби у справах дітей
Михайлюньо Галина
райдержадміністрації
Орестівна
- начальник фінансового управління
Мазур Ігор Степанович
райдержадміністрації
- старший оперуповноважений ГКМСД
Тарнавський Ігор Орестович Мостиського РВ ГУМВСУ у Львівській області (за
згодою)
Бабій Іван Іванович
- головний спеціаліст з питань цивільного захисту
населення райдержадміністрації
Занько Сергій Євгенович
- директор районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Сорковий Роман
- головний спеціаліст з питань молоді та спорту
Іванович
райдержадміністрації
Придиба Володимир
Юрійович
Букса Ганна Михайлівна

Керівник апарату
райдержадміністрації

- завідувач сектору інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації
- начальник відділу культури та туризму
райдержадміністрації

Н. І. Голуб

