УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

24.05.2018

№ 180

Про організацію оздоровлення та
відпочинку дітей у Василівському
районі влітку 2018 року
Керуючись статтями 16, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
рішенням Запорізької обласної ради від 26.01.2017 № 57 «Про Комплексну
обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної
політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки», розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 15.05.2018 № 250 «Про організацію
оздоровлення та відпочинку дітей у Запорізькій області влітку 2018 року»,
рішенням Василівської районної ради від 23.12.2016 № 8 «Про Комплексну
районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної
політики та протидії торгівлі людьми на 2016-2021 роки» та з метою належної
організації та проведення оздоровчої кампанії у 2018 році:
1. Затвердити план заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку
дітей у Василівському районі влітку 2018 року (далі-Заходи), що додаються.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити
безумовне виконання Заходів, передбачених у пункті 1 цього розпорядження та
рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, які залучені до
оздоровлення дітей, забезпечити виконання заходів передбачених у пункті 1
цього розпорядження.
3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, що беруть
участь у виконанні Заходів, подавати інформацію управлінню соціального
захисту населення райдержадміністрації до 28.05.2018 та 01.09.2018.
4. Рекомендувати головам міським, сільським, селищної ради, керівникам
Комунального закладу «Василівський центр первинної медико-санітарної
допомоги» Василівської районної ради Запорізької області, Комунальної
установи «Сервісний центр закладів освіти» Василівської районної ради
Запорізької області, Василівського відділу поліції Головного управління
національної поліції в Запорізькій області, управління Держпродспоживслужби

у Василівському районі, Василівського цеху телекомунікаційних послуг № 2
Запорізької філії ПАТ «Укртелеком», Василівських районних електричних
мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго», Василівського РС ГУДСНС України в
Запорізькій області здійснити виконання Заходів щодо організації підготовки
та проведення оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2018 року.
5. Координацію роботи щодо організації літнього оздоровлення та
відпочинку дітей району покласти на управління соціального захисту населення
райдержадміністрації.
6. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
надати узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження
голові районної державної адміністрації до 10.10.2018.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покладається на
першого заступника голови райдержадміністрації Холошу А.І.
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