УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04.05.2020

Шепетівка

№ 124/2020-р

Про підготовку в районі до
оздоровчої кампанії "Літо-2020"
На підставі статей
6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 7
Закону України від 04.09.2008 №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», заслухавши інформацію з цього питання (додаток 1):
1. Затвердити склад оперативного штабу (додаток 2) та заходи з
організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей в районі у 2020
році (додаються).
2. Координацію роботи з проведення в районі оздоровчої кампанії 2020
року
покласти
на
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації.
3. Рекомендувати Судилківській, Грицівській, Ленковецькій та
Плесенській об’єднаним територіальним громадам:
3.1. Затвердити заходи з організації оздоровлення та відпочинку дітей
району у 2020 році та створити відповідні оперативні штаби з координації
проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році.
4. Рекомендувати селищному та сільським головам:
4.1. Забезпечити умови для якісного оздоровлення та відпочинку дітей,
які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці.
4.2. Вжити заходів щодо виділення коштів з місцевих бюджетів на
проведення оздоровчої кампанії 2020 року, сприяти залученню підприємств,
установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів
до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
5. Систематично висвітлювати у засобах масової інформації проведення
літньої оздоровчої кампанії.
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6. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам
райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам селищної,
сільських рад, місцевим підрозділам центральних органів виконавчої влади та
іншим виконавцям забезпечити виконання затверджених заходів та про їх
виконання інформувати управління соціального захисту населення
райдержадміністрації до 01 жовтня 2020 року для її узагальнення та подання
до районної державної адміністрації до 05 жовтня 2020 року.
7. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 10.03.2020 року №75/2020-р "Про
організацію відпочинку та оздоровлення дітей в районі у 2020 році".
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації до розподілу обов’язків.

Голова адміністрації

Юрій БАСЮК
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Додаток 1
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
04.05.2020 № 124/2020-р
ІНФОРМАЦІЯ
про підготовку в районі до оздоровчої кампанії "Літо-2020"
У районі своєчасно проведена підготовка до відпочинку та оздоровлення
дітей у 2020 році, а саме - створено оперативний штаб з питань оздоровлення
дітей та підлітків району у 2020 роцi при районній державній адміністрації,
розроблені конкретні заходи з організації та відпочинку дітей.
На території районну діють: районна програмa "Організація відпочинку
та оздоровлення дітей Шепетівського району на 2019-2020 роки", "Програма
оздоровлення та відпочинку дітей Грицівської селищної ради на 2018-2020
роки", Програмa Судилківської сільської ради розвитку освіти на території
Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області на
2019 – 2020 роки», Програмa "Обдаровані діти" в Судилківській сільській раді
на 2017 – 2020 роки.
Традиційно значна увага буде приділятися відпочинку та оздоровленню
дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти під опікою, піклуванням, діти з
малозабезпечених, багатодітних сімей, діти, які постраждалі внаслідок ЧАЕС,
дітей з інвалідністю, діти учасників АТО, обдаровані та талановиті діти).
У 2020 році у Шепетівському районі планувалося організувати роботу
таборів (пришкільних табори) з денним перебуванням, в яких відпочинком
планувалося охопити 176 дітей. У цілому планувалося охопити послугами
оздоровлення та відпочинку понад 290 дітей, що становило би 34,4% дітей
віком від 7 до 18 років.
На оздоровлення та відпочинок дітей району планувалося виділити
кошти на загальну суму 135 тис. грн., з них: 127,0 тис. грн. - кошти місцевого
бюджету; 8,0 тис. грн. - позабюджетні кошти ( залучені кошти).
За рахунок державного бюджету було оздоровлено у І кварталі поточного
року в УДЦ «Молода гвардія» Одеської області - 3 дітей пільгової категорії (діти з
багатодітної сім’ї).
Hа виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року
№ 211 "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу
COVID – 19" ( зі змінами), рішення Кабінету Міністрів України від 22 квітня
2020 року щодо продовження дії карантину до 11 травня 2020 року, відповідно
до листа Міністерства соціальної політики України від 12.03.2020 № 3609/0/220/37 «Про скасування наказів», листа Міністерства освіти і науки України від
16.04.2020р. №1/9-213 рекомендації щодо "Проведення підсумкового
оцінювання та організованого завершення 2019-2020 року навчального року"
та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, у
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зв’язку із рекомендаціями не проводити масові заходи у 2019/2020 навчальному
році літню оздоровчу та відпочинкову кампанію
y 2020 році буде
відтерміновоно до зняття та завершення карантинних заходів.
Заклади загальної середньої освіти району для відпочинку
дітей
пільгових категорій в пришкільних таборах з денним перебуванням в цьому
році використовуватись не будуть.
У зв’язку з цим рекомендуємо виконавчим комітетам селищної та
сільських рад, місцевим підрозділам центральних органів виконавчої влади та
іншим виконавцям відмінити проведення в районі у літній період - спортивномасових, еколого-натуралістичних і природоохоронних, науково-технічних
заходів, творчих конкурсів, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок,
відвідування школярами виставок, театрів, музеїв.
Щодо організації в цілому у 2020 році відпочинку та оздоровлення дітей
в районі буде повідомлено додатково, після надходження рекомендацій з
Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної
адміністрації.
Начальник управління соціального
захисту населення адміністрації

Ліліана ТАНАСІЄНКО
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Додаток 2
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
04.05.2020 № 124/2020-р

СКЛАД
оперативного штабу при районній державній адміністрації з підготовки
до оздоровчої кампанії "Літо-2020"
Бузиль
Віталій Володимирович

- заступник голови районної державної
адміністрації,
голова
оперативного
штабу з організації оздоровлення та
відпочинку дітей

Валькова
Наталія Геннадіївна

- завідувач сектору з питань праці,
соціально-трудових відносин та з питань
сім’ї, управління соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
заступник голови оперативного штабу з
організації оздоровлення та відпочинку
дітей

Янцеловська
Ася Олександрівна

- головний спеціаліст-експерт з питань
умов праці сектору з питань праці,
соціально-трудових відносин та з питань
сім’ї, управління соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
секретар
оперативного
штабу
з
організації оздоровлення та відпочинку
дітей

Богуш
Юлія Сергіївна

- начальник служби у
райдержадміністрації

Гнатюк
Лілія Борисівна

Грабельнікова
Наталія Миколаївна

справах

дітей

заступник головного лікаря КНП
"Шепетівський Центр первинної медикосанітарної
допомоги"
Шепетівської
районної ради*
- начальник відділу освіти, культури,
молоді та спорту райдержадміністрації
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Матвійчук
Віктор Леонідович

- начальник Шепетівського районного
сектору
Головного
Управління
Державної служби з надзвичайних
ситуацій України у Хмельницькій
області *

Нечипорук
Андрій Григорович

- головний лікар КНП "Шепетівський
Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги" Шепетівської районної ради *

Романець
Лариса Яківна

- директор районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді

Савчук
Валентина Миколаївна

- головний лікар КНП "Шепетівська
центральна
районна
лікарня"
Шепетівської районної ради *

Сорока
Лариса Петрівна

- начальник
фінансового
райдержадміністрації

Стародубов
Віталій Вікторович

- начальник Шепетівського районного
управління ГУ ДПС в Хмельницькій
області *

Фурманюк Олександр
Анатолійович

- начальник Шепетівського відділу поліції
Головного Управління Національної
поліції України в Хмельницькій області*

Примітка:

Начальник управління соціального
захисту населення
адміністрації
ТАНАСІЄНКО

управління

*
включаються
до
складу
організаційного комітету з проведення в
районі заходів з нагоди Дня охорони
праці у 2020 році за згодою

Ліліана
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови
районної
державної адміністрації
04.05.2020 № 124/2020-р
ЗАХОДИ
з організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей
в районі у 2020 році
1. Забезпечити організацію оздоровлення дітей району, зокрема дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Управління
соціального
захисту
населення, відділ освіти, культури,
молоді та спорту, служба у справах
дітей райдержадміністрації, районний
будинок культури, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, ДЮСШ "Колос", виконкоми
селищної та сільських рад, КНП
"Шепетівська центральна районна
лікарня" Шепетівської районної ради,
Шепетівське районне управління ГУ
ДПСС в Хмельницькій області,
Шепетівський міськрайонний відділ
ДУ"Хмельницький
обласний
лабораторний центр МОЗ України",
КНП "Шепетівський Центр первинної
медико-санітарної допомоги"
Шепетівської районної ради,
Шепетівський районний сектор
Головного Управління Державної
служби з надзвичайних ситуацій
України у Хмельницькій області,
керівники оздоровчих закладів,
Шепетівський відділ поліції
Головного Управління Національної
поліції України Хмельницькій області,
Протягом 2020 року
2. Забезпечити своєчасне фінансування оздоровлення та відпочинку дітей
району у 2020 році, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки.
Управління
фінансів
райдержадміністрації,
виконкоми
селищної та сільських рад,
Протягом 2020 року
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3. Забезпечити оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу
і соціальної сфери села району.
Відділ
ЖКГ,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля
райдержадміністрації,
Протгяом 2020 року
4. Розробити заходи із забезпечення охорони громадського порядку у місцях
відпочинку дітей, графіки супроводу під час перевезення дітей автомобільним
транспортом, а також здійснювати контроль за технічним станом та підготовкою
транспортних засобів і автомобільних доріг.
Шепетіський ВП ГУНП у Хмельницькій
області,
Протягом 2020 року
5. Забезпечити безкоштовне медичне обстеження персоналу та дітей при
направленні у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
КНП
"Шепетівська
центральна
районна
лікарня"
Шепетівської
районної ради, КНП "Шепетівський
Центр первинної медико-санітарної
допомоги" Шепетівської районної ради,
Протягом 2020 року
6. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо
підготовки та проведення оздоровлення дітей, профілактики дитячого травматизму, інфекційних захворювань, формування безпечної поведінки.
Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації,
Протягом 2020 року

Начальник управління соціального
захисту населення
адміністрації

Ліліана ТАНАСІЄНКО

