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Про заходи щодо проведення
новорічних і різдвяних свят
для дітей у 2015 році

На виконання розпорядження голови Житомирської обласної
державної адміністрації від 16 грудня 2014року №375 «Про заходи щодо
проведення новорічних і різдвяних свят для дітей» та з метою забезпечення
належної організації дитячого відпочинку та оздоровлення у новорічні і
різдвяні свята 2015 року:
1. Структурним підрозділам райдержадміністрації: у справах сім‘ї,
молоді та спорту (Мельник С.О.), у справах дітей (Орищук Г.В.), освіти
(Левченко В.П.), праці та соціального захисту населення (Островська О.Г.),
культури та туризму (Кльоц І.В.), охорони здоров’я (Біленець Н.І.),
сільським, селищним та Олевській міській радам (за згодою) забезпечити:
1) проведення в населених пунктах концертів, обрядових вистав, інших
дійств для дітей до новорічних і різдвяних свят;
2)відвідування зазначених заходів насамперед дітьми-сротами; дітьми
позбавленими батьківського піклування; дітьми з інвалідністю; дітьми, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дітьми
військовослужбовців; працівників правоохоронних органів та журналістів,
які загинули під час виконання службових обов’язків; дітям загиблих героїв
Небесної Сотні, дітям із Донецької та Луганської областей, дітям, батьки
яких загинули, постраждали чи беруть безпосередньо участь в
антитерористичній операції;
3) відвідання школярами під час зимових канікул театрів, кінотеатрів,
музеїв, бібліотек, інших закладів культури та організацію для них екскурсій,
туристичних поїздок територією області та України.
2. Сектору культури райдержадміністрації, відділу у справах сім‘ї,
молоді та спорту райдержадміністрації, службі у справах дітей

райдержадміністрації за участю керівництва районної державної
адміністрації забезпечити підготовку та проведення для дітей пільгових
категорій свята Нового року в приміщенні районного Будинку культури.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації: у справах дітей
(Орищук Г.В.), освіти (Левченко В.П.), праці та соціального захисту
населення (Островська О.Г.), культури (Кльоц І.В.), охорони здоров’я
(Біленець Н.І.), сільським, селищним та Олевській міській радам (за згодою)
інформувати відділ у справах сім‘ї, молоді та спорту райдержадміністрації до
10 січня про хід виконання розпорядження:
4. Відділу у справах сім‘ї, молоді та спорту райдержадміністрації
інформувати райдержадміністрацію та департамент сім‘ї, молоді та спорту
облдержадміністрації до 20 січня про хід виконання розпорядження
5. Редакції районної газети «Зорі над Убортю», завідувачу сектору
зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату
райдержадміністрації широко висвітлювати проведення новорічних та
різдвяних свят.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
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голови адміністрації

Л.П. Котвицький

