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11ро п1дсумки оздоровчо|
кампан!! в район1 у 2014 Роц|

9уц!в л!| ё:а/ь

(ерулонись статтями 6, 39 3акону 9кра!ни "||ро м[сцев| дерх<авн|
адм!н|страц!!"', в!дпов!дно до 3акону 9кра!ни''||ро оздоровлення та в|дпонинок
д|тей'', районно| |{рощами "Фрган|зац|я оздоровлення та в|дпонинку д[тей на
20|2-2016 роки'', затверд)кено| р|тпенням районно| ради в|д 23.|2.20||, на
виконання розпорядх(ень голови )(арк!всько| обласно| дерх<авно] адм|н|сщац|| .

в|д 2|.04.2010 ]\ъ 205 "|!ро орган|зац1то оздоровлення та в|дпонинку д!тей в
20|0-2015 роках" та голови 9уц!всько[ районно| дер)кавно[ адм|н|сщац!|
в|д 11.05.2010 ]\ъ 426 "|\ро орган[зац!то оздоровлення та в|дпочинку д|тей в
20|0-201-5 роках'', з метото створен}{'{ безпечних умов перебування,
забезпечення охорони )|(иття | здоров'я д|тей в дитячих зак.]1адах оздоровлення
та в|дпонинку, збере>кення та п[дтримки д|яльност1 дитячих оздоровчих
заклад!в, врахов).точи р|тшення колег!| районно| дер)кавно] адм!н1сщац||
в|д 28 )ковтня 201-4 року:

1. Б|дд|лу у справах молод! та спбрц (Ряб[н|на 1.м.), в|дд!лу осв|ти
(.}1яховин_3верева с.о.), слркб! у справ€|х д|тей (€срокурова [.Ф.), управл|ннк)
прац| та соц!ального захисту населення (/1исянський о.с.), ф!нансовому
управл[ннто (Бурейко 1.Р1.) районно| дерхсавно| адм!н|страц!|' рекомендувати
кер!вництву загальноосв|тн|х навч€}льних заклад|в району, дирекц!]
комун€!"льного п!дприемства "9уц|вський районний д*ттячий оздоровчий таб|р
"Фрлятко'' забезпечувати у под€}ль!шо1!{у виконання 3акону }кра|ни "|{р'
оздоровпення та в|дпочинок д1тей''.

2. Б|дд[лу осв|ти районно! дертсавно| адм!н!сщац!|
(/1яховин_3верева е.о.), рекомендувати директору комунального п!дприемства
"т{угу}вський районний дутт*тий оздоровчийта6|р "Фрлятко'' (Басиленко Б.А.):

2.|. Розробити план заход|в щодо орган|за|д|| проведенн'{ ремонтних
роб|т в комун€}льно1!гу п!дприемств! "9уц|вський районний дитячий
оздоровчий таб|р "Фрлятко'' до 0 1 .02.20 | 5 року.

2.2. (прияти покращаннто д|яльност| ду|тячих закл4д|в в|дпонинку з
денним перебуванням та |{|{ "9уц!вський районний дитяяий оздоровчий та6\р
"Фрлятко'' в частин| надання оздоровчихта в|дпочинкових послуг.
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2.з. €творити умови щодо недопущення нещасних випадк!в та

щавматизму серед д|тей та п|дл|тк|в, як| перебуватоть в дитяч|1х заклад€!х
в|дпонинку з денним перебуванн'{м та (|| "9уц!вський районний дитячий
оздоровч ий та6|р "Фрлятко''.

2.4. (лрияти створенн}о умов для б]льтш повно| реал[зац|| права кох<но|

ду|тиъти на оздоровлення, в|дпочинок, соц|альний захист' безпечн! умови )киття,
задоволення культурних' п|знавальних та |нш:их потреб.

2.5. 3а6езпечити зак.]|ади в|дпочинку з денним перебуванням питно}о
водо}о гарантовано| якост!, в|дцов1дно до вимог ,{ерхсавних сан|тарних правил |

норм )/кра|ни.
2.6.Биконувати вимоги щодо орган|зац|! територ[! заклад|в в|дпонинку з

денним перебуван}ш{м' (|[ "9уц!вський районний дитяяий оздоровчий та6\р
"Фрлятко'' та виконання сан1тарно-г[г|ен!чних правил, в|дпов|дно до,(ер:кавних
сан|тарних |!равил | норм 9кра|ни "}лашлтування, утримання та орган|зац!я

д|яльнос т| дитячих оздоровчих заклад!в (.{сан|1|Ё 5 .5 .5 .23'99)" .

3. €лу:кб| у справах д|тей районно| дер)кавно] адм|н1сщац||
(€ерокурова [.Ф.) сфоршгувати банк дану|х на д1тей сир|т та д|тей, позбавлених
батьк|вського п|клування, як| матоть право на безкотштовне оздоровленн'г.

4. Рекомендувати с]льським, селищним головам розро6ити та затверд|1ти
м|сцев[ прощами орган[зац[| в|дпочинку | оздоровлення д|тей на 201_5 р|к,
передбанити ко|шти на !х ф|нансуванн'{ до 01 .02.2015 року.

5. Ф|нансовому управл|ннто районно| дер)кавно| адм|н|сщац!|
(Бурейко т.м.) забезпечити своечасне ф|нансування заход|в щодо орган|зац!|
л|тнього в|дпочинку та оздоровлення д!тей у 201_5 роц!.

6. Б|дд|лу осв[ти (&ховин-3верева с.о.), слух<б| у справах д1тей
(€ерокурова г.о.), управл|ннто прац! та соц!ального захисту насецення
(-}1исянський Ф.€.), ф|нансовот\,{у управл|ннто районно[ дер:кавно| адм!н|сщац|?
(Бурейко т.м.), рекомендувати директору комун€}льного п|дприемства
"9уц!вський районний дитяяий оздоровчий таб|р "Фрлятко'' (Басиленко-в.А.),
с]льським' селищним головам |нфор}1увати про в)}шт! вищезазначен| заходи

районну дер)кавну адм|н!ощац1то через в[дд|л у справах молод| та спорту

районно| дер>кавно! адм|н[сщац!| (Ряб|н|на 1.м.) з мето1о узаг€|льнення та
п|дготовки матер|ал1в на зас|дання 1{оординац|йно| Ради з питань орган|зац1|

в!дпонинку та оздоровлення д|тей ! улн|всько] молод| до 20.04.20|5 року.
7. 1{онщоль за виконанням розпоряд)кення пок.]1асти на заотупника

голови районно| дер)кавно! адм|н|сщац[] 1{оростельова Б.Б.

[1ерш: пй заступник голови
районно| дер}!(авно! адм1н!страц1! [о.к. вАРжш|нов


