
Куп’янська районна державна адміністрація

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
засідання колегії 

Куп'янської районної державної адміністрації 

ІI.  СЛУХАЛИ:  Про   підготовку   до   оздоровчого   періоду   2018   року   в
Куп’янському районі  — плановий розгляд.

ВИРІШИЛИ: Проаналізувавши та обговоривши стан підготовки до організації
оздоровлення  дітей  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що
підготовка до оздоровчого сезону 2018 розпочалась у грудні минулого року. 

На  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації,  яке  відбулося
20 вересня 2017 року були підведені підсумки оздоровлення дітей у 2017 році,
розроблені заходи щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей у
2018  році.  У  навчальних  закладах  визначено  форми  оздоровлення,  кількість
дітей, яких слід оздоровити. 

В 2018 році планується організація роботи 13 пришкільних таборів з денним
перебуванням.

Ведуться  організаційні  роботи  щодо  підготовки  до  вчасного  відкриття
позаміського  закладу  оздоровлення  та  відпочинку  „Сосновий”,  отримуються
відповідні дозвільні документи, які нададуть  можливість оздоровити дітей на
належному рівні.

З  метою  більш  чіткої  та  якісної  організації  оздоровчої  кампанії   у
2018  році  та  створення  найбільш  сприятливих  умов  для  забезпечення
відпочинку  та  оздоровлення  дітей  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1. Сектору  у справах молоді та спорту районної державної адміністрації
(Ридван О.В.):

1.1.  Забезпечити  максимальне  оздоровлення  дітей  за  рахунок  коштів
районного бюджету, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а
саме: діти-сироти,  діти,  позбавлені  батьківського  піклування;  діти  осіб,
визнаних учасниками бойових дій відповідно до частини першої статті 6 Закону
України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту";  діти,
один  із  батьків  яких  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  у  період  участі  в  антитерористичній
операції;  діти,  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;  діти,  зареєстровані
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як внутрішньо переміщені особи; рідні діти батьків-вихователів або прийомних
батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній
прийомній  сім’ї;  діти,  взяті  на  облік  службою  у  справах  дітей  як  такі,  що
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах;  діти-інваліди;  діти,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильськоїкатастрофи;діти,  які  постраждали
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних
сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного
випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які
перебувають  на  диспансерному  обліку;  талановиті  та  обдаровані  діти  -
переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад,
конкурсів,  фестивалів,  змагань,  спартакіад,  відмінники  навчання,  лідери
дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів
та  спортивних  команд;  діти  працівників  агропромислового  комплексу  та
соціальної сфери села;

1.2.  Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України при
підборі  та  направленні  дітей  в  дитячі  оздоровчі  заклади  за  рахунок  коштів
державного, обласного та місцевого бюджетів.

1.3.  Організувати  роботу  спортивних  гуртків  та  секцій  в  ПЗОВ
“Сосновому”.
       1.4.  Організувати  і  провести  спартакіаду  серед  дітей,  які  будуть
відпочивати у позаміському закладі.

2.  Районному  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
( Білякова І.Т.):

2.1.  Здійснити  закупівлю  путівок  для  оздоровлення  дітей  пільгових
категорій.

2.2.  Спланувати  та  організувати  роботу  з  проведення  у  оздоровчих  та
відпочинкових закладах заходів з питань пропаганди здорового способу життя,
безпеки  життєдіяльності,  профілактики  правопорушень,  попередження
розвитку  негативних  явищ  у  молодіжному  середовищі,  профорієнтаційної
роботи тощо.

3. Відділу освіти районної державної адміністрації (Жадановська Т.В.):
3.1. Спланувати  роботу  з  організації  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в

2018 році з урахуванням фінансових можливостей галузі освіти.
3.2. Забезпечити на належному рівні роботу пришкільних таборів.
3.3. Сприяти співпраці загальноосвітніх шкіл та сектору у справах молоді

та  спорту  у  визначенні  кандидатур  учнів,  яким  надаються  безкоштовні  путівки
до оздоровчих закладів.

3.4.  Забезпечити  роботу  гуртків  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості   та   дитячої   юнацької   спортивної   школи   в   закладах   оздоровлення
протягом оздоровчого сезону.

3.5. Посилити співпрацю з директорами шкіл щодо організації оздоровлення
та відпочинку дітей.

4.  Директору  позаміського  закладу  оздоровлення  та  відпочинку
„Сосновий” Рожнову О.І.:
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4.1.  Забезпечити  підготовку,  у  тому  числі  виконання  в  повному  обсязі
планових завдань із підготовки оздоровчого закладу до відкриття, своєчасне
відкриття   та  створення  належних  умов  функціонування  дитячого  закладу
оздоровлення та відпочинку в літній період.

4.2.  Здійснити  якісний  підбір  персоналу  позаміського  закладу
оздоровлення  та  відпочинку  „Сосновий”  та  своєчасне  проходження  ним
медичного огляду.

4.3.  Забезпечити  контроль  за  створенням  належних  умов  для  охорони
життя і здоров'я дітей, якісного харчування, за дотриманням санітарних правил,
правил  пожежної  безпеки,  правил  порядку  проведення  екскурсій,  походів,
купання  у  водоймищі,  правил  перевезення  дітей  автомобільним  та  іншим
транспортом.

4.4.  Приділити  особливу  увагу  національно-патріотичному  вихованню,
організувати  заходи,  спрямовані  на  розвиток  патріотизму  та  громадянської
активності.

5.  Відділу  культури  і  туризму  районної  державної  адміністрації
(Користіна І.В.):

5.1.  Організувати  в  ПЗОВ  “Сосновому”  культурно-масові  заходи  для
дітей.

5.2. Забезпечити демонстрацію дитячих кіно-відеофільмів.
5.3. Сприяти відновленню бібліотечного фонду ПЗОВ „Сосновий”. 

6.  Фінансовому  управлінню  районної державної  адміністрації
(Потапова А.С.) виділити кошти на виконання заходів щодо оздоровлення та
відпочинку дітей в 2018 році в межах асигнувань, передбачених на ці цілі.

7.  Завідувачу  сектору  у  справах  молоді  та  спорту  районної  державної
адміністрації  Ридван  О.В.  підготувати  проект  розпорядження  голови  районної
державної адміністрації із зазначеного питання.

(прийнято одноголосно)

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії           М.Ситник

Кубрак

Смоляк


