
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

і/гр £ч-е^С <£.049к смт Новопсков №

Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей і 
підлітків влітку 2019 року

Відповідно д о  с т .с т . 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Комплексної районної програми 
соціального захисту населення на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Новопсковської 
районної ради від 19 лютого 2016 року № 4/15, районної програми «Розвиток освіти 
Новопсковщини на 2019-2020 роки», затвердженої рішенням Новопсковської районної 
ради від 22 грудня 2018 року № 28/5, з метою організаційного і фінансового забезпечення 
відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2019 року в Новопсковському районі 

з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити:
1.1. склад координаційної ради з питань літнього відпочинку та оздоровлення дітей 

і підлітків влітку 2019 року згідно з додатком 1;
1.2. мережу таборів з денним перебуванням, які будуть діяти на базі навчальних 

закладів Новопсковського району влітку 2019 року згідно з додатком 2;
1.3. заходи щодо організаційного та фінансового забезпечення відпочинку та 

оздоровлення дітей і підлітків влітку 2019 року згідно з додатком 3.
2. Контроль за виконанням цього розпорядженням покласти на заступника голови 

райдержадміністрації О. Скорохода.

Г олова Л. ЛАТИШЕВА



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації
від 0 2 .0 Г .2 С Х ? № .

СКЛАД
координаційної ради з питань літнього відпочинку 
та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2019 року

Скороход 
Олександр Олексійович

Обрізанова 
Олена Володимирівна

Пасічна 
Яна Олександрівна ■

заступник голови районної державної 
адміністрації, голова ради;

заступник начальника - начальник відділу 
персоніфікованого обліку отримувачів пільг 
та контролю за правильністю призначення та 
виплати пенсій управління соціального 
захисту населення районної державної 
адміністрації, заступник голови ради;

головний спеціаліст сектору соціальної
підтримки сім’ї управління соціального
захисту населення районної державної 
адміністрації, секретар ради;

Члени координаційної ради:

Колесник 
Світлана Іванівна -

Большунова 
Наталія Петрівна -

Кононенко 
Михайло Миколайович

начальник служби у 
райдержадміністрації;

справах дітей

Колесник 
Василь Миколайович

Слюсарєв 
Віталій Іванович -

Рєзнік 
Тамара Миколаївна-

головний спеціаліст відділу освіти районної 
державної адміністрації;

заступник головного лікаря з охорони 
дитинства та материнства комунального 
некомерційного підприємства
«Новопсковський центр первинної медико- 
санаторної допомоги» Новопсковської 
районної ради (за згодою);

начальник Новопсковського районного 
управління ГУ Держпродспоживслужби в 
Луганській області (за згодою);

начальник відділу надання соціальних послуг 
Новопсковської селищної ради (за згодою);

начальник відділу служби у справах дітей 
Новопсковської селищної ради (за згодою).

Начальник управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністрації
від С ^ 0 Г .2 0 /9  Л» 4СС

М ережа таборів з денним перебуванням, 
як і будуть діяти на базі навчальних закладів Новопсковського району

влітку 2019 року

№
и/и

Назва 
навчального закладу

Назва
табору

Кількі
сть

вихов
анців

У
таборі

3 них 
харчува 
ння за 

бюджет 
ні 

кошти

Терміни 
роботи табору

Мовні табори
1 Білолуцька гімназія «Friendship» 100 70 03.06-21.06
2 Кам'янська ЗОШ 1-ІІІ ст. «Smile» 72 50 01.06-18.06
3 Новобілянська ЗОШ І-ІІІ ст. «Весела сімейка 

(Beunny little 
family)»

89 62 01.06-17.06

4 Новорозсошанська ЗОШ 
І-ІІІ ст.

«Dream island» 90 63 03.06-21.06

5 Пекінська ЗОШ І-ІІІ ст. «Х-TREM» 70 48 03.06-20.06
6 Можняківська ЗОШ І-ІІІ ст. «Forest meadow» 80 56 03.06-20.06
7 Танюшівська ЗОШ І-ІІІ ст. «Wonder land» 40 29 03.06-21.06
8 Риб'янцівська ЗОШ І-ІІІ «Sunshine» 60 43 01.06-15.06
9 Березівська ЗОШ І-ІІ ст. «Birch» 9 8 03.06-21.06
10 Булавинівська ЗОШ І-ІІ ст. «Guelder rose» 41 29 01.06-18.06
11 Ганусівська ЗОШ І-ІІ ст. «Stream» 26 18 01.06-17.06
12 Донцівська ЗОШ І-ІІ ст. « Дружба» 60 42 01.06-18.06
13 Заайдарівська ЗОШ І-ІІ ст. «Rainbow» 56 39 01.06-14.06
14 Павленківська ЗОШ І-ІІ ст. «Fantasy island» 36 25 01.06-17.06
15 Рогівська ЗОШ І-ІІ ст. «Malibu» 36 25 01.06-14.06
16 Лисогорівська ЗОШ І-ІІ «Argo» 9 8 03.06-20.06

Табори з денним перебуванням
1 Білолуцька ЗОШ І-ІІ ст. «Сонечко» 78 55 03.06-21.06

2 Писарівська ЗОШ І-ІІ ст. «Merry land» 53 37 01.06-14.06
3 Закотненська ЗОШ І-ІІ ст. «Смайлики» 50 35 03.06-19.06
4 Козлівська ЗОШ І-ІІ ст. «Лісова казка» 12 8 01.06-17.06

Разом 1067 75©

Начальник управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації С. ХОМУТЯНСЬКА



Додаток З
до розпорядження голови 
райдержадміністрації
від № • / £ £ '

Заходи
щодо організаційного та фінансового забезпечення відпочинку 

та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2019 року

№
з/п

Н азва заходу Термін
виконання

Відповідальні

1. Організувати під час літньої оздоровчої 
кампанії роботу таборів з денним 
перебуванням на базі навчальних закладів 
Новопсковського району.

3 01.06.2019 
по 21.06.2019

Відділ освіти 
райдержадміністрації

2. Проводити в таборах з денним перебуванням 
заходи, спрямовані на виховання національної 
свідомості, почуття патріотизму, відродження 
національних обрядів та звичаїв, приділяти 
особливу увагу пропаганді здорового способу 
життя, проводити туристсько-краєзнавчу 
роботу, оволодіння іноземною мовою у 
повсякденному житті, формування 
комунікаційних навиків іноземною мовою.

3 01.06.2019 
по 21.06.2019

Відділ освіти 
райдержадміністрації

3. Забезпечити координацію роботи з питань 
організації оздоровлення та відпочинку дітей 
в районі, підбір та направлення дітей за 
путівками, що виділяються по лінії 
Міністерства соціальної політики України до 
ДП УДЦ «Молода гвардія», ДП МДТТ 
«Артек».

Протягом 
2019 року

Управління 
соціального захисту 

населення 
райдержадміністрації, 

відділ освіти 
райдержадміністрації

4. Забезпечити проведення в таборах з денним 
перебуванням пізнавальних програм для дітей 
старшої вікової групи з профілактики 
туберкульозу; лекційно тренінгової роботи 3 
питань пропаганди здорового способу життя, 
профілактики негативних явищ в дитячому та 
молодіжному середовищах, захворювань, що 
передаються статевим шляхом; організовувати 
роботу тематичних вуличних Ігротек протягом 
літньої оздоровчої кампанії.

3 01.06.2019 
по 21.06.2019

Новопсковський 
центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 
та молоді

5. Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, 
дітей, що перебувають на диспансерному 
обліку на базі медичних оздоровчих закладів 
Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом 
2019 року

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Новопсковський 
центр первинної 

медико-санітарної 
допомоги» 

Повопсковської 
районної ради (за 

згодою)
6. Забезпечити дієвий нагляд за якістю та 

безпекою продуктів харчування в таборах з 
денним перебуванням під час їх 
функціонування.

Протягом 
літнього 

періоду 2019 
року

Управління якості та 
безпеки продуктів 
харчування та прав 

споживачів в



Новопсковському 
районі (за згодою)

7. Розглянути можливість оздоровлення дітей 
працівників за рахунок коштів підприємств 
району.

Протягом 
2019 року

Керівники 
підприємств та 

організацій району (за 
згодою)

8. Забезпечити висвітлення ходу літньої 
оздоровчої кампанії 2019 року в засобах 
масової інформації.

Протягом 
літнього 

періоду 2019 
року

ПП «Редакція газети 
«Перемога» (за 

згодою), 
Иовопсковська 

районна комунальна 
редакція 

радіомовлення (за 
згодою)

Начальник управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації С. ХОМУТ5ШСЫСА


