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Про підготовку та проведення
оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2014 року
Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 261
«Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», районної програми оздоровлення та відпочинку
дітей на 2011–2015 роки, затвердженої рішенням 19 сесії Олевської районної
ради VI скликання від 11 березня 2011 року № 19, та з метою належного
проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року:
1. Структурним підрозділам райдержадміністрації: у справах сім'ї, молоді
та спорту (Мельник С.О.), освіти (Левченко В. П.), праці та соціального захисту
населення (Островська О.Г.), охорони здоров’я (Біленець Н. І.), службі у
справах дітей (Орищук Г.В.) забезпечити оздоровленням та відпочинком 58 %
дітей шкільного віку, 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками
Чорнобильської катастрофи, дітей військослужбовців та не менше 58 % дітей із
багатодітних сімей.
2. Відділу освіти райдержадміністрації:
1) забезпечити відпочинок у літніх пришкільних таборах не менше 15 %
дітей;
2) забезпечити групи дітей 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 райдержадміністрації
забезпечити комплектування груп для відпочинку школярів в дитячих
оздоровчих таборах області відповідно до графіка оздоровлення та організацію
транспортного перевезення дітей шкільного віку.
4.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації:
1) забезпечити отримання путівок для дітей шкільного віку на санаторнокурортне лікування в Центрі організації, координації та фінансування

оздоровлення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення
області, їх облік і реалізацію;
2) забезпечити персональний підбір дітей шкільного віку, які
перебувають на диспансерному обліку, згідно поданих заяв у 2013 році,
направлення їх за профілем та організацію транспортного перевезення до
відповідних санаторно-курортних закладів.
5. Рекомендувати виконкомам міської, сільських та селищних рад
затвердити міську, сільські та селищні програми оздоровлення та відпочинку
дітей та забезпечити придбання путівок для дітей пільгових категорій.
6. Утворити районну робочу групу з оперативного вирішення питань
підготовки та організації оздоровлення дітей та підлітків у 2014 році в
Олевському районі (додаток).
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова адміністрації

В. І. Пилипчук
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СКЛАД
районної робочої групи з оперативного вирішення питань підготовки та
організації оздоровлення дітей та підлітків у 2014 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
Левченко
Валерій Петрович

- завідувач сектору охорони здоров’я
райдержадміністрації
- начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Орищук
Галина Володимирівна

- начальник служби у справах
дітей райдержадміністрації

Островська
Ольга Григорівна

- в. о. начальника управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Сорока
Олександр Анатолійович

- старший інспектор з обслуговування Олевського
району підпорядкованого УМВС України в
Житомирській області, капітан міліції (за згодою)

Пономаренко
Алла Станіславівна

- дільничий педіатр комунального закладу
«Олевський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» (за згодою)

Шибецький
Василь Прокопович

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

Яценко
Алла Миколаївна
Заступник голови
райдержадміністрації

- координатор з питань педіатрії комунального
закладу «Олевського районного центру первинної
медико-санітарної допомоги» (за згодою)
О. С. Ковальчук

