Від 10 липня 2020 року

№ 157-р

Про підготовку та проведення
оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2020 року
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
обласної комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей
Кіровоградської області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням сесії
обласної ради від 22 грудня 2017 року № 409,
районної Програми
оздоровлення
і
відпочинку
дітей
Олександрівського
району
на
2018-2022
роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від
21 грудня 2017 року № 269 та розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 24 червня 2020 року № 434-р «Про підготовку та
проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року», з метою
належної підготовки до проведення оздоровчої кампанії в районі у 2020 році:
1. Утворити комісію (далі – Комісія) з проведення перевірок стану
готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до оздоровчої кампанії
дітей у 2020 році та затвердити склад комісії згідно з додатком.
2. Затвердити методичні рекомендації щодо підбору та направлення дітей
на оздоровлення до стаціонарних закладів оздоровлення за рахунок коштів
районного бюджету у 2020 році (додаються).
3. Розпочати оздоровчу кампанію в районі після прийняття відповідного
рішення центрального міжвідомчого штабу з координації організації і
проведення оздоровлення та відпочинку дітей та затвердження тимчасових
рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо фінансування
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в посткарантинний період.
4. Управлінню соціального захисту населення; сектору освіти; сектору
культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, комунальному
некомерційному підприємству «Олександрівська центральна районна лікарня»
Олександрівської районної ради Кіровоградської області; Олександрівському
районному відділу УДСНС України в Кіровоградській області, рекомендувати
сільським та селищним радам:
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1) здійснювати відповідно до повноважень заходи щодо визначення
готовності та роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку протягом
оздоровчої кампанії влітку 2020 року;
2) посилити контроль за вирішенням питань про придбання засобів
протипожежної безпеки, високоякісних продуктів харчування для закладів
оздоровлення та відпочинку;
3) забезпечити ефективний контроль за діяльністю закладів оздоровлення
та відпочинку дітей і за використанням коштів, передбачених на оздоровлення
та відпочинок дітей;
4) здійснення контролю за дотриманням тимчасових рекомендацій
Міністерства охорони здоров’я України щодо функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку у посткарантинний період.
4. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
1) протягом року забезпечити координацію роботи структурних підрозділів
райдержадміністрації, сільських та селищних рад з питань організації
оздоровлення та відпочинку дітей;
2) забезпечити створення і ведення бази даних дітей, які потребують
соціальної уваги та підтримки, мають право на оздоровлення та відпочинок у
позаміських закладах оздоровлення та відпочинку;
3) здійснити придбання безоплатних путівок на оздоровлення дітей за
рахунок коштів районного бюджету;
4) здійснити розподіл путівок на оздоровлення дітей району з числа дітей,
які потребують соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів обласного та
районного бюджету;
5) забезпечити організацію підбору та направлення дітей в Міжнародний
дитячий цент «Артек» та Український дитячий центр «Молода гвардія» згідно
з
розподілом
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації;
5. Сектору освіти районної державної адміністрації:
забезпечити інформуваня батьківської громадськості про можливості
оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
6. Сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації:
1) сприяти проведенню в закладах оздоровлення та відпочинку
культурно - масових заходів, бібліотечного обслуговування дітей, відвідуванню
дітьми театрів, музеїв, виставок, інших закладів культури і мистецтв, навчанню
дітей основам народної творчості та ремесел;
2) надавати методичну і практичну допомогу щодо організації роботи
тематичних гуртків, клубів з метою творчого розвитку дітей;
3) організовувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
фізкультурно-оздоровчі заходи, роботу спортивних секцій, раціонально
використовуючи для цього наявну матеріально-технічну базу, ігрові і спортивні
Майданчики.
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7. Фінансовому відділу районної державної адміністрації забезпечити у
повному обсязі своєчасне фінансування оздоровчої кампанії 2020 року за
рахунок коштів районного бюджету.
8. КНП «Олександрівська центральна районна лікарня Олександрівської
районної ради Кіровоградської області»:
1) забезпечити контроль за організацією належного медичного
обслуговування, включаючи огляд дітей на педикульоз, визначенням
епідемічного оточення дитини стосовно вірусної короновірусної інфекції
COVID-19;
2) вжити заходи щодо безоплатного проведення медичних оглядів та
бактеріологічного обстеження працівників закладів оздоровлення та відпочинку
державної і комунальної форм власності в закладах охорони здоров’я;
3) забезпечити в межах компетенції тимчасових рекомендацій
Міністерства охорони здоров’я України щодо функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку в посткарантинний період.
9. Відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
управління державної продовольчо-споживчої служби в Олександрівському
районі:
1) брати участь в роботі комісії з проведення перевірок стану готовності та
роботи стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку протягом
оздоровчої кампанії 2020 року;
2) під час вирішення питання про приймання позаміських закладів
оздоровлення та відпочинку враховувати виконання планів-завдань, проведення
дезінфекції, дезінсекції та дератизації, наявності документів, підтверджуючих
якість питної води, води у відкритих водоймах та харчових продуктів;
3) забезпечити контроль за виконанням в межах компетенції тимчасових
рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо функціонування
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в посткарантинний період.
10. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
організовувати на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району
роботу мобільних консультативних пунктів з питань пропаганди здорового
способу життя і попередження негативних проявів у дитячому та підлітковому
середовищі.
11. Службі у справах дітей районної державної адміністрації забезпечити
проведення рейдів з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей
«Діти вулиці» та «Вокзал», вжити заходи щодо їх влаштування у соціальні
заклади для дітей.
12. Олександрівському відділенню поліції Знам’янського відділу поліції
Головного управління поліції України в Кіровоградській області:
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1) провести протягом оздоровчої кампанії на території району
оперативно-профілактичні акції з метою забезпечення належного правопорядку
і посилення боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, у першу чергу в
місцях розміщення закладів оздоровлення та відпочинку;
2) організувати чергування працівників поліції з метою охорони
громадського порядку в місцях масового оздоровлення та відпочинку дітей та
підлітків;
3) здійснювати супроводження груп дітей, які від’їжджають на відпочинок
до оздоровчих закладів, до місця проведення екскурсій під час оздоровлення
працівниками відділення поліції.
13. Олександрівському районному відділу Державної служби з
надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області протягом оздоровчої кампанії
встановити контроль за додержанням вимог протипожежного стану об’єктів
літнього відпочинку та оздоровлення дітей.
14. Власнику, керівнику позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
забезпечити своєчасну та якісну підготовку закладу до роботи, провести
дезінфекції, дезінсекції та дератизації в приміщеннях та на території,
забезпечити заклад доброякісними продуктами харчування, якісною питною
водою, створити гігієнічні умови для купання у відкритих водоймах,
організувати роботу щодо приведення у належний протипожежний стан
об'єктів літнього відпочинку та оздоровлення громадян (дітей), а в період їх
функціонування встановити постійний контроль за дотриманням вимог
пожежної безпеки.
Посилити персональну відповідальність керівників і працівників закладу
оздоровлення та відпочинку за дотриманням державних санітарних правил і
норм, пожежних правил, медичного забезпечення, порядку проведення
екскурсій, порядку купання дітей у водоймах.
Забезпечити
безумовне
дотримання
тимчасових
рекомендацій
Міністерства охорони здоров’я України щодо функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку в посткарантинний період.
15. Рекомендувати головам сільських та селищних рад виділити кошти з
місцевого бюджету на організацію оздоровлення та відпочинку дітей соціальної
сфери села.
16. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій району
проводити оздоровлення дітей працівників у стаціонарних оздоровчих закладах
за рахунок власних коштів.
17. Структурним підрозділам районної державної адміністрації,
територіальним органам міністерств і відомств України в районі надавати
управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації
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інформації про перебіг літнього відпочинку та оздоровлення дітей та дані
згідно з формами 1-4, що додаються, до 10 серпня, 10 вересня 2020 року.
18. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації надавати департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації узагальнені інформації про підсумки літнього
відпочинку та оздоровлення дітей до 19 серпня, 14 вересня 2020 року.
19. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 23 травня 2019 року № 102-р «Про підготовку та
проведення оздоровчої кампанії 2019 року».
22. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Каражбея А.М.

Голова районної
державної адміністрації

Андрій ЛАПА

Додаток
до розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
10 липня 2020 року № 157-р
СКЛАД
комісії з проведення перевірок стану готовності дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку до оздоровчої кампанії дітей у 2020 році
Голова комісії
КОВТУН
Людмила Володимирівна

- начальник управління соціального
захисту населення районної державної
адміністрації

Заступник голови комісії
ЗАГИНАЙКО
Ольга Михайлівна

- начальник відділу з обслуговування
інвалідів, ветеранів війни,
постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЕС та у справах сім’ї управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації
Члени комісії:

ВЕРБОЛОЗ
Тетяна Володимирівна

- начальник відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Олександрівського
районного управління головного
управління державної
продовольчо-споживчої служби в
Кіровоградській області (за згодою)

ДОБРОВОЛЬСЬКА
Олеся Григорівна

- інспектор ювенальної превенції
Олександрівського відділення поліції
Знам’янського віддіду поліції
Головного управління національної
поліції України в Кіровоградській
області (за згодою)

2

Продовження додатка
ГРЕСЬ
Алла Дмитрівна

- директор Комунального
некомерційного підприємства
«Олександрівської центральної
районної лікарні Олександрівської
районної ради Кіровоградської
області» (за згодою)

КОВТУН
Олексій Андрійович

- головний інспектор
Олександрівського РВ УДСНС
України у Кіровоградській області
(за згодою)

СКІЧКО
Наталія Віталіївна

- головний спеціаліст відділу по
обслуговуванню інвалідів, ветеранів
війни, постраждалих внаслідок аварії
на ЧАЕС та у справах сім”ї
управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації

ТИМКО
Сергій Миколайович

- завідувач сектору освіти районної
державної адміністрації

Начальник управління
соціального захисту населеня
районної державної адміністрації

Людмила КОВТУН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
10 липня 2020 року № 157-р
Форма 1
ПОКАЗНИКИ
щодо фінансового забезпечення оздоровчої кампанії 2020 року
по ___________________ станом на __________________
Організація

всього

план факт

Місцевий бюджет, тис. грн.

%

на підготовку
оздоровчої кампанії

на проведення
оздоровчої кампанії

план факт

план факт

%

%

Позабюджетні,
залучені кошти
тис. грн.
план факт %

___________________

Керівник

ПІБ

Форма 2
ПОКАЗНИКИ
щодо чисельності дітей шкільного віку, яких планується охопити оздоровленням та
відпочинком у 2020 році
по ___________ станом на __________________
Загальна
чисельність
дітей
шкільного
віку за даними
дерстатзвітнос
ті (віком від 7
до
18 років

всього
осі
б

% від
загальної
чисельност
і дітей
шкільного
віку

З них дітей
пільгової категорії
осі
% від
б
загальної
чисельност
і дітей
шкільного
віку

З них заплановано охопити оздоровленням та відпочинком у 2020 році
Забезпечено оздоровленням
всьог
о

% від
загальної
чисельност
і
дітей
шкільного
віку

З них
Чисельніст
ь
дітей
пільгових
категорій
( осіб)

% від
загальної
чисельност
і
дітей
шкільного
віку

всього
Чисельніст
ь
дітей
пільгових
категорій
(тис. осіб)

Забезпечено відпочинком

% від
загальної
чисельност
і
дітей
шкільного
віку

З них
Чисельніст
ь
дітей
пільгових
категорій
(тис. осіб)

% від
загальної
чисельност
і
дітей
шкільного
віку

Заплановано
Фактично
забезпечено

Керівник

___________________

ПІБ

2
Форма 3
ПОКАЗНИКИ
щодо чисельності дітей пільгових категорій віком від 7 до 18 років, яких планується
охопити оздоровленням та відпочинком у 2020 році
по _____________ станом на __________
Всього

З них:
Діти один з батьків яких загинув
(пропав безвісти)
у районі проведення
антитерористичної операції
або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва
одержаних у районі проведення АТО,
бойових дій
чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання ,
одержаного у період участі в АТО
всього
план
%
факт
%

Діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування

всього

план

%

факт

%

всього

%

З них:
Діти взяті на облік службами у
Рідні діти батьків-вихователів або
справах дітей як такі, що перебувать
прийомних батьків, які проживають в
у складних життєвих обставинах
одному ДБСТ або в одній прийомній
сім’ї
всього
план
%
факт
%
всього
план
%
факт
%

Діти з інвалідністю

всього

план

%

факт

план

%

факт

%

Діти, батьки яких загинули від
нещасних випадків
на виробництвіабо під час
виконання
службових обов’язків

всього

план

факт

%

%

Діти з багатодітних сімей

всього

план

%

факт

%

З них:
Діти з малозабезпечених сімей

всього

план

%

факт

Діти, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, техногенних
катастроф

%

всього

%

З них:
Талановиті та обдаровані дітиДіти-учасники творчих колективів
переможці міжнародних,
та спортивних команд
всеукраїнських, обласних, районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад, відмінників
навчання, лідери дитячих громадських
організацій
всього
план
%
факт
%
всього
план
%
факт
%

Діти, які перебувають на
диспансерному обліку

всього

план

%

факт

Діти агропромислового комплексу
та соціальної сфери села
всього

план

%

факт

%

план

%

факт

Діти осіб, визнаних учасниками
бойових дій відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
всього
план
%
факт
%

%

З них:
Діти, одному з батьків якого
Діти, один з батьків яких знаходиться
встановлено інвалідність І або ІІ
в зоні проведення операції
групи
Об’єднаних сил
всього
план
%
факт
%
всього
план
%
факт
%

Діти, зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи

всього

план

%

%

Діти, постраждалі внаслідок
Чорнобильської катастрофи

всього

всього

план

%

факт

%

план

%

факт

%

___________________

Керівник

факт

ПІБ
Форма 4

ІНФОРМАЦІЯ
про мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
по ________________ , роботу яких заплановано у 2020 році станом на
_______________
Загальна кількість
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку
Заплановано
роботу у 2020 році
Фактично
розпочали роботу

З них
Закладів оздоровлення
Позаміські
Санаторного типу
стаціонарні

Дитячі центри

Закладів відпочинку
З денним
Праці та
перебуванням
відпочинку

Наметові містечка

3
Керівник

___________________

ПІБ

