
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 

__________________ Я. Горбунов 
 

Рішення № 14 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 5 від 19 травня 2015 року) 
 

ІІ. Про стан підготовки оздоровлення та відпочинку дітей Дніпровського 

району міста Києва влітку 2015 року 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 
 

1. Доповіді начальника відділу у справах сімї, молоді та спорту 

Ільєнка В. П., начальника управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Іваніни Н.В. з питання: “Про стан підготовки 

оздоровлення та відпочинку дітей Дніпровського району міста Києва влітку 2015 

року” взяти до відома. 
 

2. Організувати відкриття таборів відпочинку з денним перебуванням на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів району та сприяти максимальному 

задоволенню потреб батьків щодо відпочинку дітей у пришкільних таборах. 
 

Відповідальний: Загородня А.В. 
 

Виконавець: Іваніна Н.В. 
 

Термін:  01.06.2015  
 

3. Забезпечити перебування на безоплатній основі у таборах 

оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з особливими потребами та 

дітей учасників АТО. 
 

Відповідальний: Загородня А.В. 
 

Виконавці: Ільєнко В.П., Іваніна Н.В., 

Карабаєв Д.Т., Казначеєва О.Д., 

Поліщук О.В., Клаузер Т.В. 
 

Термін:  червень – серпень 2015 року 
 

4. Щомісячно до 3 числа наступного за звітним періодом місяця 

подавати до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту інформацію про хід літньої 

оздоровчої кампанії 2015 року. 
 

Відповідальний: Загородня А.В. 
 

Виконавці: Ільєнко В.П., Іваніна Н.В., 

Карабаєв Д.Т., Казначеєва О.Д., 

Поліщук О.В., Клаузер Т.В. 
 

Термін:  червень – серпень 2015 року 
 



5. За підсумками оздоровлення та відпочинку дітей Дніпровського 

району міста Києва влітку 2015 року надати для узагальнення інформацію відділу 

у справах сім’ї, молоді та спорту. 
 

Відповідальний: Загородня А.В. 
 

Виконавці: Ільєнко В.П., Іваніна Н.В., 

Карабаєв Д.Т., Казначеєва О.Д., 

Поліщук О.В., Клаузер Т.В. 
 

Термін:  07.09.2015 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 
 

 

Керівник апарату 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації       В. Сушінець 


