ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 28.05.2019 № 47
ЗАХОДИ
щодо забезпечення організованого відпочинку і оздоровлення дітей
влітку 2019 року
Відділу
1.1.
молоді
Опрацювати
та спорту
питання
міськвиконкому
щодо визначення
(Р.Слободян):
списку закладів, які будуть
займатися оздоровленням дітей, сформувати реальну мережу закладів
регіону.
До 05.06.2019р.
1.2. Сформувати базу даних дітей пільгових категорій, які підлягають
оздоровленню згідно з вимогами чинного законодавства.
До 31.05.2019р.
1.3. Проводити підбір та направлення дітей до УДЦ “Молода гвардія”
відповідно до бази даних дітей пільгових категорій. Положення про підбір
дітей у цей заклад надіслати в управління освіти міськвиконкому для
керівництва в роботі.
Упродовж року
1.4. Організувати забезпечення закладів різних форм власності, де
відпочиватимуть діти, методичними матеріалами з питань нормативноправової бази щодо забезпечення організації відпочинку та оздоровлення
дітей.
Упродовж літнього сезону
1.5. Опрацювати питання з установами релігійного спрямування та
громадськими організаціями стосовно можливості організації оздоровлення
дітей пільгових категорій Яремчанського регіону на їхніх базах.
До 05.06.2019р.
1.6. Закупити путівки для дітей пільгових категорій та направляти їх на
оздоровлення впродовж літа.
До 20.06.2019р.
Управлінню освіти міськвиконкому (І.Онутчак) з метою налагодження
ефективної та конструктивної роботи з питань, що стосуються організації
оздоровлення дітей влітку, визначити відповідальних осіб на літній період
по кожній школі, які б забезпечили формування груп дітей, які будуть
направлятися на оздоровлення.
Міському відділу Головного управління Держпродспоживслужби в області
(І.Гундяк), Яремчанському МВ УДСНС в Івано-Франківській області
(В.Федорчук):
3.1. Проявляти принциповість та послідовність щодо виконання
керівниками оздоровчих закладів основних вимог і відповідних приписів
для створення належних умов для ефективного функціонування закладів, де
оздоровлюються діти.

Впродовж
періоду

оздоровчого

3.2. Своєчасно вживати заходи впливу, передбачені законодавством,
до керівників, які не виконують та ігнорують вимоги і приписи.
Впродовж
оздоровчого
періоду
3.3. Інформувати Координаційну раду про готовність закладів до
роботи влітку та наявність у них на це відповідних документів
Впродовж літнього сезону
Рекомендувати міському відділенню поліції
Надвірнянського відділу
головного управління Національної поліції України в області (А.Кіселюк)
закріпити працівників відділу за рекреаційними закладами та дитячими
оздоровчими таборами з метою забезпечення в них охорони правопорядку.
Список відповідальних осіб подати Координаційній раді.
До 05.06.2019р.
Центральній міській лікарні (О.Соколюк) узгодити з керівниками
оздоровчих закладів та дитячих оздоровчих таборів порядок медичного
обслуговування дітей, надавати необхідну допомогу.
Впродовж відпочинкового
періоду
Керівникам оздоровчих закладів:
6.1. Укласти угоди на вивіз твердих побутових відходів та очищення
каналізаційних септиків з ліцензованими організаціями.
До 05.06.2019 р.
6.2. Закріпити внутрішніми наказами відповідальних працівників за
дотримання
правил протипожежної безпеки, та охорони праці.
Впродовж
відпочинкового
періоду
6.3. Неухильно
виконувати всі приписи, що стосуються
протипожежного, санітарно-епідеміологічного забезпечення.
Впродовж
відпочинкового
періоду

Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому

Роман Слободян

