
Б огодухIв ськА рАи OHIIA дЕ ржtАI] нА АдIиIнIстрАцI'{
XAPKnBCbKoi оБлАстI

розпOрrtд)itЕннrI

J г к"h'ги* д Богодухiв N "С/9

Про хiд пiдготовки до
оздоровчоI кампанii
2018 року

Вiдповiдно до статей 6, 13,22,39 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, cTaTTi 7 Закону Украiни <Про оздоровлення та вiдпочинок
дiтей>, з метою створення сприятливих умов для забезпечення проведення
оздоровлення та вiдпочинку дiтей, збереження та пiдтримки дiяльностi дитячих
закладiв оздоровлення та вiдпочинку, пiдвищення престижу вiтчизняноi
системи оздоровлення та вiдпочинку дiтей, враховуючи рiшення колегii
районноi державноi адмiнiстрацii вiд25 квiтня 2018 року:

1. Першому заступнику голови районноi державноi адмiнiстрацii
Зиряновiй В.В. посилити контроль за проведенням оздоровчоi кампанii
2018 року.

2. Утворити районну комiсiю з прийняття в експлуатацiю пришкiльних
таборiв з денним перебуванням дiтей та затвердити iT персональний склад, що
додаеться.

З. Фiнансовому управлiнню районноi державноi адмiнiстрацii
(Ковальов О.Ф.) забезпечити своечасне фiнансування заходiв щодо органiзацiТ
лiтнього вiдпочинку та оздоровлення дiтей у 201'8 роцi.

4. Службi у справах дiтей районноi державноi адмiнiстрацii
(Галiлей З.М.):

4.1. Пiд час лiтнiх канiкул здiйснювати рейди з виявлення бездоглядних
дiтей з метою влаштування до державних установ та оздоровчих закладiв.

4.2. Взяти пiд особистий контроль питання оздоровлення протягом
лiтньоi оздоровчоi кампанii вихованцiв дитячих будинкiв сiмейного типу та
прийомних сiмей.

5 Вiддiлу освiти районноi державноi адмiнiстрацii (Повойко I.0.)
забезпечити роботу пришкiльних таборiв з денним перебуванням дiтей,
використовуючи для цього базу шкiл, позашкiльних закладiв, органiзувавши
оздоровлення дiтей вiдповiдно до Закону Украiни <Про оздоровлення та
вiдпочинок дiтей>.

6. КУОЗ Богодухiвська центрЕLльна районна лiкарня (Грищенко M.I.),
КЗОЗ <<IdeHTp первинноi медико-санiтарноТ допомоги Богод}хiвського раЙонУ>
(Прошутя В.В.) забезпечити проведення медичних оглядiв персон€tJIу, якиЙ
буд. працювати в пришкiльних таборах та дiтей, якi будуть направлятися на
оздоровлеIIн,I.
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7. Управлiнню соцiального захисту населення районноi дерЖаВНОI

адмiнiстрацii (жижирiй н.в.) забезпечити максимчlльне охоплення

оздоровленIUIм дiтей, якi постражд€lли вiд наслiдкiв Чорнобильськоi
катастрофи.

8. Сектору
(Клочко Л.В.):

у справах молодi та спорту районноi державноi адмiнiстрацtt

8.1.3абезпечити оздоровЛення та вlдпочинок за рахунок кош,I,rB

державного, обласного, районного бюджетiв дiтей Богодухiвського району, якi
рахунок коштiв8.1. забезпечити вlдпочинок

потребують оообливоi соцiальноi уваги та пiдтримки, а саме:

дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, дiти осiб, визнаних

учасниками бойових дiй, дiти, один iз батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у
районi проведення антитерористичних операцiй, бойових дiй чи збройних

онфлiктiв або помер унаслiдок поранення, контузii чи кztлlцтва, одержаних у
районi проведення антитерористичних операцiй, бойових дitl чИ збройниХ

конфлiктiв, а також унаслiдок захворювання, одержаного в перlод участ1 в

антитерористичнiй операцii, дiти, один iз батькiв яких загинув пiд час масових
акцiй громадянського протесту або помер унаслiдок поранення, контузiТ чи

калiцтва, одержанИх пiД час масОвих акцiЙ громадяНськогО протесту, дiти,
зареестрОванi як внутрiшньо перемiщенi особи, бездогляднi та безпритульнi

дiiи; дiти-iнвалiди, дiти, потерпiлi вiд наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи, та

перебувають на диспансерному облiку,
переможцi мiжнародних, всеукраТнських,

1 проведення лlтнього вlдпочинку та

дiти, якi постра дали внаслiдок стихiйного лиха, техногенних аварlй,

катастроф, дiти з багатодiтних i малозабезпечених сiмей, дiти, батьки яких

загинули вiд нещасних випадкiв на виробництвi або пiд час виконання

обласних, мiських, районних олiмпiад, KoHKypciB, фестивалiв, змагань,

спартакiад, вiдмiнники навчання, лiдери дитячих |ромадських органiзацiй,

дитячi творчi колективи та спортивнi команди, дiти працiвникiв

агропромислового комплексу та соцiальноi сфери села.- -8.2. 
ОрганiзУватИ роботУ районноi KoMicii з прийняття в експлуатацiю

пришкiльних таборiв з денним перебуванням дiтей.
8.3. Забезпечити н€lлежну пiдготовку

оздоровлення дiтей у 20118 роцi.
Е.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства

направленнi дiтей району в дитячi оздоровчi табори та санаторii.
законодавства при пiдборi та8.4. Забезпечити дотримання

8.5. Пр" вирiшеннi питання щодо першочерговост1 оздоровлення та

вiдпочинку дiтей враховувати соцiальний статус дитини i MaTepiailbнe

.ru"о""щ. сiм'i, забезпечити 100% оздоровлення дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування.

8.6. Забезпечити в установленому порядку виконання планових

показникiв оздоровлення дiтей.
8.7. Посилити увагу щодо якiсного направлення ДiТеЙ ДО УДЦ <<МОЛОДа

гвардiя> мдц <<дртек>> згiдно з вимогами Положення про порядок

направлення дiтей для оздоровлення та вiдпочинку до закпаду за рахунок
бюджетних коштiв.
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8.8. Iнформувати Управлiння у справах молодi та спорту обласноi

державноi адмiнiстрацii про стан пiдготовки до оздоровчоТ кампанii до
15 червня, 15 липня, 15 серпня, про пiдсумки оздоровчоТ кампанii

до 15 вересня.
8.9. Про виконання розпорядження iнформувати голову раЙонноi

державноi адмiнiстрацii до 15 вересня 2018 року.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого

заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Зирянову В.В.

Голова районноТ
деряmвноi адмiнiстрацii шАров



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районноi державноТ

/,
склАд

KoMicii з прийняття в експлуатацiю пришкiльних таборiв з денним
перебуванням дiтей

1.

2.

зиряновА
Валентина BiKTopiBHa

клочко
Людмила Володимирiвна

БАБЕнко
Олександр Петрович

гАлIJIЕЙ
зоя Михайлiвна

ГРИIЦЕНКО
Микола Iванович

глущЕнко
Роман Анатолiйович

долудА
олег Iванович

повоЙtо
Iрина Олександрiвна

повоI)II{о
Олександр Вiкторович

перший заступник голови районноt
державноi адмiнiстрацiТ, голова KoMicii

завiдувач сектора у справах молодi та
спорту районноi державноi адмiнiстрацii,
секретар KoMicii

нач€шьник сектору превенцii
Богодухiвського вiддiлу полiцii ГУНП в

Харкiвськiй обпастi (за згодою)

начаJIьник служби у справах дiтей
районноi державноi адмiнiстрацii

головний лiкар КУОЗ Богодухiвська
центр€tпьна районна пiкарня (за згодою)

начальник Богодухiвського РВ ГУ ДСНС
УкраiЪи в Харкiвськiй областi (за згодою)

нач€uIьник Богодухiвського районного
управлiння ,.Щержпродспоживслужби в
Харкiвськiй областi (за згодою)

начаJIьник вiддiлу освiти районноi
державноi адмiнiстрацii

головний спецiалiст вiддiлу державного
нагляду за дотриманням санiтарного
законодавства Богодухiвського районного
управлiння Щержпродспоживслужби в

Харкiвськiй областi (за згодою)

aJ.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



2

10. ПРОШУТЯ головний лiкар КЗОЗ <Щентр первинноi
Вiталiй Васильович медико-санiтарноi допомоги в

Богодухiвському районЬ (за згодою)

Керiвник апарату
районноi дерл(авноi адмiнiстрацii

Клочко 3 40 93

a,Za

WfurrЙ I.B. Розтягай


