УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 21.05.2014 №118
м. Красноармійськ

Про організацію літнього
оздоровлення дітей та підлітків
в м.Красноармійськ у 2014 році
З метою створення оптимальних умов для організації літнього оздоровлення дітей та
підлітків в м.Красноармійськ у 2014 році, керуючись статтею 7 Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей» та статтями 32, 59, 73 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити склад міської комісії з підготовки та проведення літнього оздоровлення
дітей та підлітків в м.Красноармійськ у 2014 році, що додається.
2. Затвердити заходи щодо організації літнього оздоровлення дітей та підлітків в
м.Красноармійськ у 2014 році (далі – Заходи), що додаються.
3. Затвердити дислокацію дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням
влітку 2014 року (додається).
4. Фінансовому управлінню міської ради (Штутман) проводити фінансування Заходів
за наявності коштів у міському бюджеті.
5. Управлінням, відділам міської ради, установам та організаціям міста, зазначеним у
Заходах, інформувати комітет у справах сім’ї та молоді міської ради про виконання Заходів до
05 числа травня, червня, липня, серпня, вересня 2014 року.
6. Відділу преси, інформації та зв’язків з громадськістю (Кашенець) забезпечити
висвітлення ходу підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків в
місті Красноармійську влітку 2014 року.
7. Комітету у справах сім’ї та молоді міської ради (Костюченко) надати міському
голові інформацію про виконання даного рішення в термін до 30.10.2014 року.
8.
Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на голову
комітету у справах сім’ї та молоді міської ради Костюченка В. В., контроль – на заступника
міського голови Балашова В. Ю.
В. о. міського голови

Г. О. Гаврильченко
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ЗАХОДИ
щодо організації літнього оздоровлення дітей та підлітків
в м.Красноармійськ у 2014 році
№
з/п
1
1

2

3

4

Назва заходу
2
Провести роботу по створенню
оздоровчих
таборів
на
базі
загальноосвітніх шкіл, спортивних та
туристичних баз і клубів.
Підготувати заклади оздоровлення та
відпочинку для дітей до роботи у
літній період, забезпечити проведення
ремонтних
робіт,
придбання
необхідного інвентаря, обладнання,
провести роботи згідно з вимогами
відповідних служб, які дають дозвіл
на відкриття оздоровчих закладів.
Забезпечити
безпечні
умови
перебування дітей та студентів в
оздоровчих закладах, попередньо
обстеживши
території
таборів,
пляжних
місць,
перевірити
забезпечення
протипожежними
засобами, готовність водних джерел,
провести профілактичні роботи щодо
унеможливлення
розповсюдження
кліщів, обстежити маршрути руху,
встановити на під’їздних шляхах
дорожні та інші попереджувальні
знаки.
Вживати заходи щодо недопущення
відкриття
та
роботи
закладів
оздоровлення та відпочинку для дітей
усіх типів та форм власності у разі
невиконання у повному обсязі
підготовчих робіт до акту готовності
до прийому дітей відповідно до
пункту 7.1. Державних санітарних
правил розміщення, улаштування та
експлуатації оздоровчих закладів,
затверджених наказом Міністерства
охорони
здоров’я
України
від
19.06.1996 № 172, зареєстрованим в
Міністерстві
юстиції
України
24.07.1996 за № 378/1403.

Термін
виконання
3
Протягом
оздоровчого
періоду
Травень
2014 року

Виконавці
4
Відділ освіти міської ради,
комітет у справах сім ї та молоді
міської ради, комітет з фізичної
культури та спорту міської ради
Відділ освіти міської ради,
власники
(засновники)
оздоровчих закладів

Травень
2014 року

Комітет у справах сім’ї та молоді
міської ради, Красноармійський
МВ (з обслуговування міста
Красноармійськ
та
Красноармійського
району)
ГУМВС України в Донецькій
області,
Красноармійське
міськрайонне Управління-філія
Головного
управління
держсанепідслужби у Донецькій
області

Протягом
оздоровчого
періоду

Красноармійське
міськрайонне
Управління-філія
Головного
управління держсанепідслужби у
Донецькій
області, власники
(засновники) оздоровчих закладів

3
1
5

6

7

8

9

10

11

2
Здійснювати
санітарноепідеміологічний
нагляд
за
виконанням заходів в оздоровчих
закладах
та
місцях
масового
відпочинку у період підготовки та
проведення літнього оздоровлення та
відпочинку, контроль за організацією
харчування
дітей
у
закладах
оздоровлення та відпочинку.
Вжити заходи щодо забезпечення
енергопостачанням
дитячих
оздоровчих закладів, не допускати
позапланових та інших відключень.
Визначити
відповідальних
працівників
у всіх районах
розміщення
дитячих
оздоровчих
закладів для надання практичної
допомоги.
Надавати практичну допомогу щодо
комплектації
харчоблоків
кваліфікованими кадрами.

3
Протягом
оздоровчого
періоду

4
Красноармійське
міськрайонне
Управління-філія
Головного
управління держсанепідслужби у
Донецькій області

Протягом
оздоровчого
періоду

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
МП «Красноармійський РЕМ»

Протягом
оздоровчого
періоду

Забезпечити підбір та комплектацію
медичними,
педагогічними
та
спортивними
працівниками
оздоровчих закладів. Організувати
інструктаж
та
навчання
цих
працівників, забезпечити безкоштовне
проходження ними медичних комісій.
Аналізувати стан травматизму в
дитячих
оздоровчих
закладах.
Вносити пропозиції щодо усунення
причин, що його породжують та
запобігати дитячому травматизму.
Приймати участь у проведенні
щорічного огляду-конкурсу дитячих
оздоровчих закладів.

Протягом
оздоровчого
періоду

Красноармійське
міськрайонне
Управління-філія
Головного
управління держсанепідслужби у
Донецькій області, відділ освіти
міської ради
Відділ освіти міської ради, відділ
охорони здоров’я міської ради,
Красноармійська ЦРЛ,
Красноармійське
міськрайонне
Управління-філія
Головного
управління держсанепідслужби у
Донецькій області
Відділ охорони здоров’я міської
ради, Красноармійська ЦРЛ

Протягом
оздоровчого
періоду

Комітет у справах сім ї та молоді
міської ради

Забезпечити організацію змістовного
дозвілля
дітей,
патріотичного
виховання учнівської та студентської
молоді, реалізацію виховних програм.
Організувати в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку всіх типів
проведення
культурно-масових
заходів,
конкурсів,
концертів,
фестивалів
дитячої
творчості,
спортивних змагань.
Розробити
відповідні
графіки,
маршрути.

Протягом
оздоровчого
періоду

Відділ освіти міської ради,
комітет у справах сім ї та молоді
міської ради, комітет з фізичної
культури та спорту міської ради,
відділ культури, туризму та
охорони культурної спадщини
міської ради

Протягом
оздоровчого
періоду

4
1
12

2
Залучати
позашкільні
навчальні
заклади для змістовного дозвілля
дітей влітку, забезпечити в них
належну виховну, культурно- масову
та фізкультурно-спортивну роботу.

3
Протягом
оздоровчого
періоду

13

Забезпечити в закладах оздоровлення
та відпочинку усіх типів та форм
власності реалізацію заходів щодо
збереження і зміцнення здоров’я,
гігієнічного виховання.

Протягом
оздоровчого
періоду

14

Організувати профілактичну роботу, Червень-серпень Служба у справах дітей міської
спрямовану
на
попередження
2014 року
ради, відділ кримінальної міліції у
правопорушень серед неповнолітніх,
справах дітей Красноармійського
запровадити систематичне проведення
МВ (з обслуговування міста
рейдів щодо виявлення безпритульних
Красноармійськ
та
дітей та розміщення їх у закладах
Красноармійського
району)
соціального захисту для дітей.
ГУМВС України в Донецькій
області
Організувати на базі оздоровчих
Протягом
Комітет у справах сім ї та молоді
закладів роботу спеціалістів з метою
оздоровчого
міської ради,
надання консультацій, психологоперіоду
Красноармійський міський центр
педагогічної,
інформаційної,
соціальних служб для сім ї, дітей
соціально-медичної допомоги дітям і
та молоді, служба у справах дітей
молоді, пропаганди здорового способу
міської ради, відділ кримінальної
життя та попередження негативних
міліції
у
справах
дітей
проявів
у
підлітковому
та
Красноармійського
МВ
(з
молодіжному середовищі.
обслуговування
міста
Красноармійськ
та
Красноармійського
району)
ГУМВС України в Донецькій,
КЛПУ «Міський наркологічний
диспансер міста Красноармійськ»
Сприяти залученню до роботи в
Протягом
Відділ освіти міської ради,
дитячих оздоровчих таборах студентів
оздоровчого
комітет у справах сім ї та молоді
Красноармійського
педагогічного
періоду
міської ради
училища
(в рамках педагогічної
практики).

15

16

17

Забезпечити охорону громадського
порядку у місцях відпочинку дітей,
здійснювати контроль за технічним
станом транспортних засобів і
автомобільних доріг, якими буде
здійснюватися перевезення дітей, а
також за супроводом та оперативною
обстановкою під час перевезення
дітей автомобільним транспортом.

Протягом
оздоровчого
періоду

4
Відділ освіти міської ради,
комітет з фізичної культури та
спорту міської ради

Відділ охорони здоров’я міської
ради,
Красноармійське
міськрайонне
Управління-філія
Головного
управління держсанепідслужби у
Донецькій області

Відділення
ДАІ
Красноармійського
МВ
(з
обслуговування
міста
Красноармійськ
та
Красноармійського
району)
ГУМВС України в Донецькій
області

5
1
18

20

21

22

23

24

2
Організувати
працевлаштування
учнівської та студентської молоді
влітку 2013 року, використовуючи їх
працю на громадських роботах.
Сприяти організації та діяльності
учнівських
виробничих
бригад,
трудових об’єднань.
Здійснювати координацію діяльності
дитячих
оздоровчих
закладів,
студентських спортивно-оздоровчих
таборів.
Висвітлювати порядок підготовки та
проведення літнього оздоровлення
дітей та студентської молоді влітку
2013 року в засобах масової
інформації.

3
Протягом
оздоровчого
періоду

4
Комітет у справах сім ї та молоді
міської ради, Красноармійський
міський центр соціальних служб
для сім ї, дітей та молоді, відділ
освіти міської ради

Протягом
оздоровчого
періоду

Комітет у справах сім ї та молоді
міської ради

Протягом
оздоровчого
періоду

Провести аналіз організації літнього
оздоровлення дітей та студентської
молоді туристичними фірмами за
кількісними та якісними показниками.
Забезпечити надання та узагальнення
статистичних відомостей про роботу
закладів оздоровлення та відпочинку
всіх типів.
Провести
підведення
підсумків
оздоровлення та відпочинку дітей,
студентської
молоді
в
місті
Красноармійську влітку 2014 року.

До 01.10.2014

Комітет у справах сім ї та молоді
міської ради, відділ освіти міської
ради,
Відділ преси, інформації та
зв’язків з громадськістю міської
ради
Відділ культури, туризму та
охорони культурної спадщини

Керуючий справами
виконкому міської ради

До 01.09.2014

Комітет у справах сім’ї та молоді
міської ради, відділ освіти міської
ради

До 30.10.2014

Комітет у справах сім’ї та молоді
міської ради

Н. П. Ярова

Заходи щодо організації літнього оздоровлення дітей та підлітків в м.Красноармійськ у
2014 році підготовлені комітетом у справах сім’ї та молоді міської ради.
Голова комітету у справах
сім’ї та молоді

В.В.Костюченко
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СКЛАД
міської комісії з підготовки та проведення літнього оздоровлення
дітей та підлітків в м.Красноармійськ у 2014 році
Балашов
Володимир Юрійович

- заступник міського голови, голова комісії

Штутман
Валентина Василівна

- заступник міського голови, начальник фінансового
управління міської ради, співголова комісії

Костюченко
Віталій Вікторович

- голова комітету у справах сім ї та молоді міської ради,
заступник голови комісії

Демиденко
Людмила Петрівна

- директор Красноармійського міського центру соціальних
служб для сім ї, дітей та молоді, заступник голови комісії

Балюк
- спеціаліст І категорії комітету у справах сім’ї та молоді
міської ради, секретар комісії
Тетяна Володимирівна
Члени комісії:
Гарковенко
- начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей
Анатолій Володимирович
Красноармійського МВ (з обслуговування міста
Красноармійськ та Красноармійського району) ГУМВС
України в Донецькій області (за згодою)
Губарєва
Віра Андріївна
Дубинка
Людмила Федорівна
Комка
Тетяна Артурівна
Лазарєв
Василь Олександрович
Маслова
Алла Кузьмівна

- директор Красноармійської міської виконавчої дирекції
фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (за згодою)
- голова депутатської комісії з питань охорони здоров’я,
освіти, науки, у справах молоді, культури та спорту (за
згодою)
- голова Красноармійської міської профспілки державних
установ (за згодою)
- начальник Красноармійського міськрайонного Управлінняфілії Головного управління держсанепідслужби у Донецькій
області (за згодою)
- начальник служби у справах дітей міської ради

Мордвінова
Олена Веніамінівна

- начальник відділу освіти міської ради

Петриков
Олексій Миколайович

- начальник відділу охорони здоров’я міської ради

Поліщук
- голова комітету з фізичної культури та спорту міської ради
Віктор Іванович
Керуючий справами виконкому
міської ради
Н.П.Ярова
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Дислокація дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням влітку 2014 року
№
з\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва закладу

Джерело
фінансування

Адреса розташування, телефон

Пришкільний заклад відпочинку
ЗОШ № 5
Пришкільний заклад відпочинку
ЗОШ № 35

кошти міського
бюджету
кошти міського
бюджету

Пришкільний заклад відпочинку
ЗОШ № 9

кошти міського
бюджету

Пришкільний заклад відпочинку
ЗОШ № 33
Пришкільний заклад відпочинку
ЗОШ № 2
Пришкільний заклад відпочинку
ЗОШ № 6

кошти міського
бюджету
кошти міського
бюджету
кошти міського
бюджету
кошти благодійного
фонду «Надія»

м. Красноармійськ,
вул. 1 Травня, 63, тел.: 2-12-89
м. Родинське,
вул. Шахтарська, 19, тел.: 4-15-65
м. Красноармійськ,
м-н «Шахтарський»,
тел.: 2-10-95
сел. Шевченка,
вул. Шкільна, 2, тел.: 53-33-05
м. Красноармійськ,
м-н «Південний», тел.: 2-02-13
м. Красноармійськ,
вул. Тюленіна, 1, тел.: 52-88-64
м. Красноармійськ,
м-н «Лазурний»

кошти благодійного
фонду «Надія»
кошти благодійного
фонду «Надія»

ФСК «Олімпійський»
Дитячо-методичний центр
християнської православної
просвіти
Красноармійський навчальновиховний комплекс
Керуючий справами виконкому

Планується
оздоровити
дітей

Графік проведення
змін

50

02.06.2014-26.06.2014

60

02.06.2014-26.06.2014

60

01.07.2014-24.07.2014

40
60
50

02.06.2014-26.06.2014
02.06.2014-26.06.2014
02.06.2014-26.06.2014

50
50

червень
липень

м. Красноармійськ,
м-н «Лазурний»

60
60

червень
липень

м. Красноармійськ,
м-н «Лазурний», тел.: 52-34-88

60
60

червень
липень

Н.П.Ярова

Дислокація дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням влітку 2014 року підготовлена комітетом у справах сім’ї та молоді
міської ради.
Голова комітету у справах
сім’ї та молоді
В.В.Костюченко

