
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

10.05.2017                                                                                              № 108 

 

 

Про організацію і проведення  

оздоровлення   та  відпочинку  

дітей у 2017 році 

 

Відповідно до статей 2, 16, 31, 33, 35, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей» (зі змінами), рішення п'ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 

від 26 квітня 2017 року «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії 

обласної ради шостого скликання від 30 квітня 2015 року «Про обласну 

програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки», 

розпорядження голови облдержадміністрації від 20 грудня 2016 року № 604 

"Про підсумки реалізації обласної Програми з оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2015-2019 роки у 2016 році та завдання з підготовки до оздоровчого 

сезону 2017 року",  Комплексної програми розвитку освіти Миргородського 

району на 2016 – 2020 роки, затвердженої четвертою сесією районної ради 

сьомого скликання від 24 грудня 2015 року (зі змінами)  та з метою 

забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році: 

1. Утворити районний оперативний штаб з координації проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей (далі – районний штаб) та затвердити його 

склад (додається). 

2. Районному штабу:  

забезпечити координацію та моніторинг дій органів місцевого 

самоврядування, структурних підрозділів райдержадміністрації, профспілок, 

підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій щодо організації 

оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді; 

здійснювати контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, незалежно від форм власності та підпорядкування; 

подавати райдержадміністрації в установленому порядку розроблені за 

результатами своєї роботи висновки, пропозиції та рекомендації. 

3. Затвердити план заходів щодо організації та проведення оздоровлення і 

відпочинку дітей влітку 2017 року в Миргородському районі (додається). 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації Гуржія О.В.  
 

         Голова 

районної державної  

     адміністрації                                                                     Ю. КОВАЛЕНКО 



 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                    Розпорядження голови  

                    Миргородської районної            

                    державної адміністрації 

                                  10.05.2017 № 108 

 

СКЛАД  

районного оперативного штабу з координації проведення  

оздоровлення та відпочинку дітей 

 

Гуржій 

Олександр Васильович 

- заступник голови райдержадміністрації, 

начальник районного штабу 

Рудченко 

Олег Миколайович 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації, 

заступник начальника районного штабу 

Рубель 

Лідія Іванівна 

- головний спеціаліст відділу освіти 

райдержадміністрації, секретар районного 

штабу  

 

Члени районного штабу: 

Гавриленко 

Микола Іванович 

 

- начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Управління Держпродспоживслужби в 

Миргородському районі (за згодою) 

Головко                                   

Юрій Петрович 

- начальник відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

Дорогань  

Володимир Петрович                     

- 

- 

головний спеціаліст відділу освіти 

райдержадміністрації 

Міщенко                                                                      

Наталія Віталіївна                  

 

- директор Миргородського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за 

згодою) 

Наумова                                 

Лариса Павлівна                    

 

- заступник головного лікаря центральної 

районної лікарні з дитинства та пологової                                                

допомоги (за згодою) 

Олексенко  

Андрій Миколайович 

- провідний інспектор сектору містобудування, 

архітектури та з питань цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Павленко                                               

Лілія Петрівна 

 

- головний лікар комунального закладу 

"Миргородський центр первинної медико-

санітарної допомоги" (за згодою) 

Парфеня 

Микола Вікторович 

- заступник голови Миргородської районної ради 

(за згодою) 

Ребрик  

Лідія Миколаївна 

- голова районної координаційної ради 

профспілок (за згодою) 

Синяговська 

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

 



Ушаков  

Олег Анатолійович 

- 

 

 

головний спеціаліст-юрисконсульт апарату                

райдержадміністрації              

Чорноморець  

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Шевченко  

Ольга Іванівна 

 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 
 

                        

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                          В.М.Хоменко                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                    Розпорядження голови  

                    Миргородської районної            

                    державної адміністрації 

                                  10.05.2017 №  108 
 

 
ПЛАН 

заходів щодо організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей 

влітку 2017 року в Миргородському районі  

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Строк  

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Забезпечити оздоровлення та 

відпочинок дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки 

за кошти державного, 

обласного та районного 

бюджетів. 

До 31 грудня  

2017 року 

Відділ освіти, 

управління соціального 

захисту населення, 

служба у справах дітей  

райдержадміністрації, 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді.  

2. Провести комісійне обстеження 

готовності загальноосвітніх 

навчальних закладів до надання 

відпочинкових послуг приш-

кільними таборами відпочинку 

з денним перебуванням. 

До 01 червня 

2017 року 

Відділ освіти 

райдержадміністрації  із 

залученням відповідних 

спеціалістів. 

3. Здійснити організаційні заходи 

щодо дотримання вимог сані-

тарного законодавства, профі-

лактики травматизму, безпеки 

життєдіяльності під час роботи 

пришкільних закладів відпо-

чинку з денним перебуванням. 

01-19 червня 

2017 року 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

4. Забезпечити медичне обслуго-

вування в пришкільних таборах 

з денним перебуванням, 

закріпити за ними необхідну 

кількість медичних працівників 

згідно з нормативами. 

Травень-

червень 

2017 року 

Комунальний заклад 

"Миргородський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги" 

 

5. Здійснити часткову оплату 

вартості путівок до дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку області для 

оздоровлення дітей, які 

виховуються в сім'ях з дітьми 

Червень-

серпень  

2017 року 

Відділ освіти, 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації. 



відповідно до рішення 15 сесії 

Полтавської обласної ради 

сьомого скликання від 

26.04.2017 (додаток 4) та 

виплату одноразової допомоги 

одному з батьків на 

оздоровлення дітей. 

6. Забезпечити у 2017 році 

послугами з оздоровлення та 

відпочинку у межах 60 % дітей 

шкільного віку. 

До 31 грудня  

2017 року 

Відділ освіти 

райдержадміністрації. 

7. Здійснити організаційні заходи 

щодо максимального забезпе-

чення дітей району санаторно-

курортним лікуванням у 

республіканських та місцевих 

санаторно-курортних закладах. 

До 31 грудня  

2017 року 

Центральна районна 

лікарня.  

8. Організувати інформаційну 

кампанію в засобах масової 

інформації щодо залучення 

позабюджетних коштів у 

встановленому законом 

порядку від підприємств, 

установ та організацій усіх 

форм власності, благодійних 

організацій та фондів щодо 

надання фінансової та 

матеріальної допомоги в 

організації літнього 

оздоровлення та відпочинку 

дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. 

Травень-

червень  

2017 року 

Відділи освіти, 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації, 

районний комітет 

профспілки працівників 

агропромислового 

комплексу  

9. Проводити засідання районного 

оперативного штабу з коорди-

нації проведення оздоровлення 

та відпочинку дітей. 

Протягом 

2017 року 

Відділ освіти 

райдержадміністрації. 

10. Забезпечити своєчасне узагаль-

нення оперативної інформації 

щодо перебігу літнього оздо-

ровлення та відпочинку дітей. 

До 28 серпня 

2017 року 

Відділ освіти 

райдержадміністрації. 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                                          

               

                                                 В.М.Хоменко                                                                                          
 
 
 


