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РозпоРяд){(вння
!{угу!в

[1ро п1дсумкп оздоровво! кампан!т
в 9уц|вському район! у 20|5 рош!

(еру:онись статт'{м и 6' 39 3акону !кра|ни "|!ро м|сшев| державн!
адм|н|сщац1!"', вйпов|дно до 3акону }кра!ни "|{ро оздоровлення та в|дпочинок
д!тей'' (1з зм!нами), районно| ||рощами "Фрган!зац1я оздоровлення та
в|дпонинку д|тей на 20|2-2016 роки'', затверАтсено! р|шенттям 9уц!воько|
районно! рали {арк|всько! област1 в\д23'12.2011 (1з зм|нами), та на викон.|н!{'1

розпоряджень голови {,арк|всько! обласно| дер>кавно! адм1н1страц|!
ьщ 2\.04-2010 1т|о 205 "11ро орган1зац1то оздоровлення та в|дпонинку д|тей в
201'0-20|5 роках'', в|д 0з.07 '20|5 !\э 305 "|1ро внесення зм|н до розпорядхсення
голови обласно! дер:кавно| адм1н|ощац1| в|д 21 кв|тня 2010 року !хгэ 205'', голови
9уц!всько! районно! дерхсавно! адм1н|сщац1! в|л 11.05.2010 -}'{ч 426
"|{ро орган|зац|то оздоровлен|б1 та в!дпонинц д1тей в 2010-2015 роках'', з
мето}о створення безпечних рлов перебування, забезпенення охорони життя !

здоров'я д!тей в дитячих зак]|адах оздоровленвя та в|длонинку, враховук)чи

р1тпення колег1| районнот дерхавно! адм!н|страц1| в|д 27 >ковтня 2015 року:
1.81дд1лу оов|ти районно| дер}(авнот адм|н!стац!! (8олосенко }1.й.),

рекомендувати директору ко]\[у{ального п1дприсмства "9уц!вський районний
дитяний оздоровний таб1р "Фрлятко'' 9уц!всько! районно1 ради {арк1всько|
област1 (8асиленко 8.А.):

1.1. Розробити план заход1в щодо орган|зац!! лроведевпя ремонтних роб1т
в комун:].'|1ьному п1дприемств| "9уц|вський районний дитячий оздоровчий
таб|р "Фрлятко'' 9уц!всько! районно! рали {арк!всько| област1 до 30.11.2015.

|.2. €лрияти пощащенн}о дйльност| дитячих заклад1в в1дпотинку з

денним переб1ъанням' яЁ знаходяться в л!тн!й пер[од на баз[ зага:тьноосв|тн[х
навчальних заклад|в району та комунального п|дприсмства "9угу!вський
районний дитячий оздоровний таб1р "Фрлятко'' т{уц!всько| районно| ради
[арк!всько! област| в настин1 наданн'1 оздоровчих та в|дповинкових поолуг.

1.3. €творити сприятлив| рлови для бйьтп повно| реал|зац!! права котсно!

дитини на оздоров:тенття, в|дпонинок, соц|альний захист, безпевн! у\{ови життя'
задоволення цльтурних. п1знавальних та |нших пореб.

1.4.8х<ити заход|в щодо забезпечення заклад1в в1дпочинку з денним
переб1ъанням, як| знаходяться в п|тн|й пер|од на баз| загальноосв|тн1х
навчальних заклад|в району та ко]\[унального п!дприсмства "{угу!вський
районний дитяний оздоровний та6:р "Фрлятко'' 9уц{всько| районно] ради
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{арк|всько! облаот!, питното водо}о гарантовано! якост1, в1дпов1дно до вимог
{ержавних сан1тарних правил 1 норм 9йра!ни.

1.5. 8икощ,ъати вимоги щодо влатдтування територ|| заклад!в в1дпонинку
з денним перебуванням, як| знаходяться в л1тн1й пфод на баз| загальноосв|тн1х
навч:}пьних заклад|в району та кощ/на',]ьного п!дприсмства,,({уц!вський
районний дитязий оздоровчий таб|р .,Фрлятко'' {уфськот раионнот ради{арк1всько| област!, безумовно дод.р*у,,'"." "".'"'й сан1тарно-л|г|ен!нних
правил, в|дпов1дно до .{ерт<авних сан1тарних |{равил | норм !ща!ни"улаштування, утриманн'{ та орган1зац|я'д|яльноЁт! д''',',,. ''д'р'."'"заклад1в ([сан|{|Ё 5.5.5.2з-99)"'

2. (лужб| у справах 
- д|тей районно| державно! адм1н1сщац!|

(€ерок}рова [.Ф.) сформувати банк данй на д1тей сф[ .' д1'ей, позбав,ени"
батьк!вського п1клування та надати списки до оектору у справах молод| таспщцг районно| дерхсавно! адм1н1стац|| д* "'.'р,"'""й" дйей до заклад1в
в1дпочинку та оздоровлення до 01.04.2016.

. 3. Рекомендувати с1льським, селищним головам розроби1и та затвердитим|сцей прощами орган1зац|| в1дпонинчг | '.д'р'*"й'д1{ел на 20:о р;к тапередбанити ко:пти на !! ф1нансув ання до 30.|2.2015-
._ .4. 

Ф1нансовощг управл1нн:о районно! дерхсавно| адм1н!сщац1|(Бурейко 1.\4.) забезпенити сво€часне ф|,''"у,,"''" йод!в щодо орган1зац1|
л1тньогов[дпоиинку та оздоровлен|{'{ д!тЁи у:0:о роц!. 

'

- 5.Рекоменд1,ъати директору комунального п|дприсмства .,т{уц!вський
районний дитяяий оздоровний- таб!р ;Фрлятко'' иугу;ъськот райоянот ради)Фрк!всько1 област| 8асиленко 8.А. та с1л{ським, ""''щ""' .'''.ам про вжит!заходи |формувати районну д€р)кавну адм1н1страц[то через сектор у справахмолод1 -га спорц райо;тно? державно! адм|н|сщац1! @ябййа 

'1.м.)
до 01.04.2016.

-- -. 6. (ектору у справах молод! та спорту районнот дерх<авно! адм1н1срац1!
(Ряб1н!на 1.й.) 1нформувати голову районнот д"р*''"'| адм1н1страц|! провикон[!ння 

р_ озпоряд)|(ення через сектор контрол}о апарату районно! дер;кавно!адм|н1срац!| до 0 1.0б.20 1 6.
7. 1(онроль за виконан!{'{м розпорядження пок.,1асти на застпника

голови районно| державно| адм1н|сщац1| 8олоцкову 8.й.

|олова районно|дертсавно!
адм!н!страц!'| €.о. коРол}ок


