ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 червня 2020 року

№

11 ^___________

Про підготовку та проведення
оздоровлення дітей, учнівської
молоді Черкаського району
влітку 2020 року
Відповідно до пункту 1 статті 22, пункту 9 частини першої статті
39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 7 Закону
України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, обласної Програми
оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/VII
(зі змінами),Програми оздоровлення та відпочинку дітей Черкаського району
на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської районної ради
від 28.03.2014 № 37-8/VI (зі змінами), розпорядження Черкаської обласної
державної адміністрації від 13.03.2020 № 159 та з метою забезпечення
ефективного та повноцінного оздоровлення дітей у 2020 року:
1. Утворити районний штаб з оперативного вирішення питань підготовки
та організації оздоровлення дітей, учнівської молоді влітку 2020 року (далі районний штаб) та затвердити його склад, що додається.
2. Установити, що основним завданням районного штабу є координація
дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
профспілок, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій щодо
організації оздоровлення дітей, учнівської молоді Черкаського району.
Відповідно до покладеного завдання районний штаб:
1) проводить аналіз стану справ та вивчає результати діяльності місцевих
профспілок, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій щодо забезпечення ними оздоровлення дітей і молоді;
2) подає в установленому порядку розроблені за результатами своєї
роботи пропозиції та рекомендації.
3. Управлінню праці та соціального захисту населення Черкаської
районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація) забезпечити:
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1) проведення міжвідомчих нарад, навчальних семінарів із питань
підготовки до літньої оздоровчої кампанії та підведення її підсумків;
2) організацію та проведення протягом червня - серпня 2020 року
спеціалізованих оздоровчих профільних змін для дітей соціально незахищених
категорій.
4. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських рад, об’єднаним
територіальним громадам Черкаського району:
1) передбачити в місцевих бюджетах кошти на оздоровлення
100 відсотків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей,
батьки яких загинули у зоні проведення антитерористичної операції; дітей осіб,
визнаних
учасниками
бойових
дій
відповідно
до
пункту
19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”;
2) ужити заходів щодо створення оптимальних умов для безпечного
та ефективного перебування дітей у закладах оздоровлення, недопущення
скорочення кількості дітей, які потребують оздоровлення, порівняно з літнім
періодом 2019 року.

5.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, службі у справах
дітей райдержадміністрації, Черкаському районному центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, рекомендувати виконавчим комітетам сільських рад,
керівникам підприємств, установ, організацій різних форм власності,
оздоровчих закладів:
1)
організувати оздоровлення дітей, які потребують особливої соціально
уваги та підтримки, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування; дітей з інвалідністю; 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 антитерористичних операцій,
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, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року7
по 21 лютого 2014 року відповідно до наказу Міністерства соціальної політики
України від 08.05.2014 № 278 “Про затвердження списків осіб, члени сімей
яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати
до пенсії у зв’язку з втратою годувальника”; дітей, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей;
дітей з малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до законодавства
одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; дітей,
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батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час
виконання службових обов’язків; дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи та фактично проживають на території Черкаського району;
рідних дітей батьків-вихователів 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; дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад), відмінників навчання; дітей, які є лідерами дитячих громадських
організацій, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної
сфери села; бездоглядних та безпритульних дітей; дітей. Одному з батьків яких
встановлено інвалідність І або II групи; дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дітей журналістів, які загинули під час виконання
службових обов’язків;
2)
продовжити роботу щодо залучення позабюджетних, спонсорських
і батьківських коштів для організації оздоровлення дітей.
6. Службі у справах дітей райдержадміністрації сприяти оздоровленню
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сім’ях
опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу,
перебувають у складних життєвих обставинах, потрапляють до Черкаського
центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
7. Рекомендувати
комунальному некомерційному підприємству
“Черкаська районна центральна лікарня” Черкаської районної ради,
комунальному некомерційному підприємству “Черкаська районна лікарня села
Мошни” Черкаської районної ради, комунальному некомерційному
підприємству “Черкаський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги” Черкаської районної ради здійснювати безкоштовне медичне
обстеження дітей, які направляються в дитячі оздоровчі заклади, та працівників
дитячих закладів оздоровлення і відпочинку;
8. Відділу
освіти
райдержадміністрації,
управлінню
праці
та соціального захисту населення райдержадміністрації, рекомендувати
редакції громадсько-політичної газети “Сільські обрії” систематично
висвітлювати хід підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії 2020
року.
9.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації надавати узагальнену інформацію про хід оздоровчої
кампанії голові Черкаської райдержадміністрації та управлінню у справах сім’ї,
молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації до 25 червня,
25 липня, 25 серпня 2020 року, про підсумки її проведення - до 25 вересня 2020
року.
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10.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на управління праці
та соціального захисту населення райдержадмінісграші.

Г олова

Володимир КЛИМЕНКО

І

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської
районної державної
адміністрації Черкаської
області
15 червня 2020 року № 116
Склад
штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації
оздоровлення дітей, учнівської молоді влітку 2020 року
КЛИМЕНКО
Володимир Андрійович

голова Черкаської районної державної
адміністрації, керівник штабу

КОВАЛЬ
Сергій Володимирович

начальник
управління
праці
та
соціального
захисту
населення
Черкаської
районної
державної
адміністрації, заступник керівника штабу

ШЕВЧЕНКО
Марія Миколаївна

начальник відділу обслуговування осіб з
інвалідністю та оздоровлення дітей
управління праці та соціального захисту
населення
Черкаської
районної
державної адміністрації, секретар

ГОНЧАР
Людмила Віталіївна

Члени штабу:
директор Черкаського районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді

ГРИГОРЧУК
Людмила Василівна

-

начальник відділу освіти Черкаської
районної державної адміністрації

ПОХОДЕНКО
Інна Олексіївна

-

начальник служби у справах дітей
Черкаської
районної
державної
адміністрації

БУША
Людмила Григорівна

Начальник управління праці
та соціального захисту населення
райдержадміністрації

заступник
головного
лікаря
комунального
некомерційного
підприємства “Центр первинної медикосанітарної
допомоги”
Черкаської
районної
ради
з
медичного
обслуговування населення (за згодою)

Сергій КОВАЛЬ

