УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
23.05.2013

№ 109

Про підготовку та проведення
оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2013 р.
Відповідно до Закону України від 04.09.2008 375-VI «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», доручення Президента України від 07.05.2013 № 1-1/1102
«Про забезпечення у 2013 році оздоровлення та відпочинок дітей», районної
програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки, затвердженої
рішенням сесії Олевської районної ради від 11.03.2011 року № 19, виконання
нових соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України», та на
виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.05.2013
№ 151 «Про підготовку та проведення оздоровлення і відпочинку дітей влітку
2013 року» з метою належного проведення оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2013 року:
1. Відділам райдержадміністрації: у справах сім'ї, молоді та спорту
(Мельник С.О.), освіти (Левченко В. П.), охорони здоров’я (Біленець Н. І.), службі
у справах дітей (Орищук Г.В.) забезпечити оздоровленням та відпочинком 60 %
дітей шкільного віку, 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками
Чорнобильської катастрофи та не менше 70 % дітей із багатодітних сімей.
2. Відділу освіти райдержадміністрації:
1) забезпечити відпочинок у літніх пришкільних таборах не менше 40 %
дітей;
2) забезпечити супроводжуючими до оздоровчого закладу і у зворотньому
напрямку та вихователями при направленні в санаторно-курортні заклади, які не
мають своїх штатних вихователів.
3. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту РДА:
1) забезпечити отримання путівок на дітей шкільного віку в санаторнокурортне лікування в Центрі організації, координації та фінансування
оздоровлення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення
області, їх облік і реалізацію;
2) організувати транспортне перевезення дітей шкільного віку;

3) забезпечити комплектування груп для відпочинку школярів в дитячих
оздоровчих таборах відповідно до графіка оздоровлення.
4. Рекомендувати виконкомам сільських та селищних рад затвердити до
01.07.2013 р. сільські, селищні програми оздоровлення та відпочинку дітей та
забезпечити придбання путівок для дітей пільгових категорій.
5. Утворити районну робочу групу з оперативного вирішення питань
підготовки та організації оздоровлення дітей та підлітків у 2013 році в
Олевському районі з метою здійснення організованого відбору дітей на
відпочинок та оздоровлення, координації роботи щодо підготовки та ходу
оздоровлення (додаток).
6. Відповідальність по персональному підбору дітей шкільного віку згідно
поданих заяв, направлення за профілем до відповідного санаторно-курортного
закладу та забезпечення у повному обсязі лікування дітей-інвалідів, інвалідність
яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які перебувають на диспансерному обліку
покласти на районну робочу групу з оперативного вирішення питань підготовки
та організації оздоровлення дітей та підлітків у 2013 році в Олевському районі
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження
голови райдержадміністрації
23.05.2013
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СКЛАД
районної робочої групи з оперативного вирішення питань підготовки та
організації оздоровлення дітей та підлітків у 2013 році в Олевському районі
Ковальчук
Олександр Станіславович

- заступник голови райдержадміністрації,
голова робочої групи

Мельник
Світлана Олегівна

- начальник відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації,
заступник голови робочої групи

Ковальчук
Галина Сергіївна

- головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:
Біленець
Наталія Іванівна

- начальник відділу охорони здоров’я
райдержадміністрації

Левченко
Валерій Петрович

- начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Мельник
Валентина Іванівна

- начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Орищук
Галина Володимирівна

- начальник служби у справах
дітей райдержадміністрації

Патюк
Іван Арсентійович

- начальник відділення ДАІ
в Олевському районі (за згодою)

Пономаренко
Алла Станіславівна

- завідуюча педіатричним відділенням
поліклініки КУ «Олевська ЦРЛ» (за згодою)

Самсонович
Альбіна Леонідівна

- районний педіатр (за згодою)

Шибецький
Василь Прокопович

- директор ТДВ «Рім-Богдан» (за згодою)

В.о. керівника апарату

Л.П. Котвицький

