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Про заходи щодо проведення
новорічних і різдвяних свят
для дітей

На виконання Указу Президента України від 27 листопада 2013р.
№653/2013 «Про заходи щодо проведення новорічних та різдвяних свят для
дітей», розпорядження голови Житомирської обласної державної
адміністрації від 19 грудня 2013р. №406 «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
2014 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 (Мельник В.І.),
культури (Кльоц І.В.), охорони здоров’я (Біленець Н.І.), районному центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Михайленко Ю.І.), виконкому
Олевської міської ради (за згодою) забезпечити:
1) 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) святкове відкриття новорічної ялинки в м.Олевськ.
2. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних та міської рад
спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації, районними
установами та організаціями із залученням благодійників забезпечити
вручення подарунків до новорічних та різдвяних свят, насамперед дітямсиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям
із багатодітних родин, в яких виховується 8 і більше неповнолітніх дітей.
3. Відділу культури райдержадміністрації, відділу у справах сім‘ї,
молоді та спорту райдержадміністрації, службі у справах дітей райдерж-

адміністрації за участю керівництва районної державної адміністрації
забезпечити підготовку та проведення для дітей пільгових категорій свята
Нового року в приміщенні районного Будинку культури.
4. Відділу у справах сім‘ї, молоді та спорту райдержадміністрації
організувати і забезпечити участь дітей пільгових категорій району в
новорічній святковій виставі 26 грудня 2013 року у приміщенні обласного
драматичного театру ім. І.Кочерги та різдвяній міжнародній зустрічі в
Республіці Білорусь .
5. Відділу освіти райдержадміністрації надати транспорт для
перевезення делегації дітей згідно п.4 даного розпорядження та забезпечити
проведення новорічних та різдвяних свят з дотриманням вимог
протипожежної безпеки.
6. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
забезпечити використання коштів, додатково спрямованих сесією районної
ради на новорічні та різдвяні заходи.
7. Службі у справах дітей райдержадміністрації,
Олевському РВ
УМВС України в Житомирській області (Бовсуновський Ю.В.)(за згодою)
провести заходи з виявлення дітей, які залишилися без нагляду та
влаштування їх у заклади соціального захисту для неповнолітніх.
8. Олевському РВ УМВС України в Житомирській області (за згодою),
забезпечити громадський порядок під час проведення масових новорічних
заходів, приділивши особливу увагу дотриманню вимог безпеки дорожнього
руху та протипожежної безпеки.
9. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації організувати
надання, у разі необхідності, медичної допомоги учасникам заходів,
присвячених новорічним та різдвяним святам.
10. Редакції районної газети «Зорі над Убортю» (за згодою), завідувачу
сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації широко висвітлювати проведення новорічних та
різдвяних свят.
11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
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