ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
25.05.2018 № 267
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації проведення оздоровлення
та відпочинку дітей влітку 2018 року у Вільнянському районі
1. Здійснити перевірку готовності до відкриття закладів оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2018 року.
Травень - червень 2018 року

Районний штаб

2. Провести нараду з питань підготовки, реалізації та підбиття підсумків
оздоровчої кампанії 2017 року.
Травень 2018 року

Районний штаб

3. Здійснювати контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку протягом оздоровчої кампанії.
Травень – серпень 2018 року

Районний штаб

4. Забезпечити розміщення інформації про наявність та надання путівок до
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, закуплених за рахунок коштів
місцевих бюджетів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
Червень 2018 року

Управління соціального захисту
. населення райдержадміністрації

5. Звернути особливу увагу на організацію повноцінного відпочинку та
оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а
саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей осіб,
визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті
6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній
операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей,
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зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у
населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідних дітей батьківвихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку
сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у
справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітейінвалідів; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей із
багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких
загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій;
дітей – учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей, що
постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей
працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Червень-серпень 2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації;
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
районна
профспілкова організація працівників
агропромислового
комплексу
України;
міськселищсільвиконкоми

6. Провести роботу з уточнення мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.
Травень 2018 року

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

7. Забезпечити своєчасне проведення державних закупівель путівок до
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Травень- червень 2018 року

Управління соціального захисту
.населення райдержадміністрації

8. Забезпечити роботу таборів відпочинку з денним перебуванням,
використовуючи для цього базу дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів. Активізувати роботу педагогічних колективів дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних закладів щодо організації змістовного дозвілля
дітей під час літніх канікул.
Червень 2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
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9. Організувати проведення моніторингових обстежень дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку в період їх функціонування не менше, ніж раз на
два тижні.
Травень-серпень 2018 року

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

10. Забезпечити надання методичної допомоги оздоровчим закладам у
проведенні культурно-масових заходів та гурткової роботи.
Червень-серпень 2018 року

Відділи освіти, молоді та спорту,
культури
і
туризму
райдержадміністрації

11. Проводити перевірку стану виховної роботи в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про органи і служби
у справах дітей та спеціальні установи для дітей».
Червень-серпень 2018 року

Служба
у
справах
райдержадміністрації

дітей

12. Забезпечити проведення профілактичних заходів «Канікули», «Вокзал» з
метою виявлення бездоглядних дітей та влаштування їх у соціальні заклади для
дітей. Забезпечити проведення профілактичних заходів у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку та спільного соціального інспектування дітей, з
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах й перебувають на обліку у
органах поліції.
Червень – серпень 2018 року

Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації;
Вільнянське відділення поліції
Пологівського
відділу
поліції
ГУНП в Запорізькій області

13. Забезпечити проведення профілактичних лекцій, бесід з дітьми з метою
попередження травмування, нещасних випадків на воді, а також формування
здорового способу життя, роз’яснення про шкідливий вплив уживання
наркотичних речовин, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Червень-серпень 2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації;
Вільнянський
районний
центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
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14. Забезпечити в установах культури району організацію змістовного
дозвілля дітей і підлітків.
Червень-серпень 2018 року

Відділ культури і туризму .
…. райдержадміністрації

. ..

15. Забезпечити моніторинг за дотриманням та виконанням вимог, норм та
правил пожежної та техногенної безпеки, а також актів, приписів та постанов
органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки
та цивільного захисту.
Червень-серпень 2018 року

Вільнянський РС ГУ ДСНС
. .
….України у Запорізькій області;
….керівники-власники
оздоровчих
….закладів

16. Забезпечити безпечні умови перевезень дітей та учнівської молоді до
місць оздоровлення і відпочинку та перебування в оздоровчих закладах.
Червень-серпень 2018 року

Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації;
комунальний
заклад
«Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги» Вільнянської районної
ради

17. Здійснювати контроль за безперебійним електро-, водо-, газо- та
теплопостачанням, цілодобовим телефонним зв’язком, виконання інших робіт
щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей.
Червень- серпень 2018 року

Керівники-власники
оздоровчих закладів

дитячих

18. Створити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку інформаційнодовідкові куточки з питань цивільного захисту з урахуванням місцевих
особливостей, розмістити інформаційні матеріали щодо оповіщення при
надзвичайних ситуаціях, порядку та маршрутів евакуації, дій при виявленні
вибухонебезпечних предметів.
Травень-серпень 2018 року

Керівники - власники дитячих
оздоровчих закладів; Вільнянський
РС ГУ ДСНС України у Запорізькій
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19. Забезпечити проведення заходів із національно-патріотичного виховання
дітей та молоді протягом оздоровчої кампанії.
Червень- серпень 2018 року

Керівники - власники
оздоровчих закладів

дитячих

20. Здійснювати проведення моніторингу лабораторних та інструментальних
досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в період
підготовки до відкриття та поточного функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку згідно з вимогами чинного законодавства.

Червень- серпень 2018 року

Відокремлений
підрозділ
«Вільнянський міжрайонний відділ
ДУ
«Запорізький
обласний
лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України»

21. Організувати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку належну
охорону громадського порядку. Закріпити за кожним оздоровчим закладом
керівників секторів галузевих служб відділень поліції, а також працівників
підрозділів ювенальної превенції.
Травень- серпень 2018 року

Вільнянське
відділення
поліції
Пологівського відділу поліції ГУНП в
Запорізькій області

22. Вжити заходи щодо підтримки дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати
комунально-побутових послуг, сплати місцевих податків та зборів.
Травень 2018 року

Управління
соціального захисту
населення райдержадміністрації;
П-Михайлівська
та
Павлівська
сільські ради

23./Повідомляти в обов’язковому та терміновому порядку Головне управління
ДСНС України у Запорізькій області, відділ оздоровлення, сімейної, ґендерної
політики та протидії торгівлі людьми Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації, а також зацікавлені відомства та служби у
випадках виникнення надзвичайних ситуацій у дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку.
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Управління
соціального захисту
населення райдержадміністрації

24. Організувати проведення зустрічей, семінарів і лекцій з підлітками,
схильними до правопорушень під час перебування їх у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку, в тому числі охопити ними категорію дітей з
малозабезпечених сімей, дітей, які знаходяться під опікою, в дитячих будинках
сімейного типу та інтернатах.
Червень-серпень 2018

Керівник апарату
райдержадміністрації

Вільнянське
відділення
поліції
Пологівського відділу поліції ГУНП
в Запорізькій області

С.В. Білоконь

