
 

Рішення №10 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації   

(за матеріалами протоколу №5 від 15 травня 2018 року) 

 

ІІІ. Про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей 

Дніпровського району м. Києва у 2018 році 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту 

населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Ільєнка В.П. з питання: “Про стан підготовки до літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей Дніпровського району м. Києва у 2018 році” взяти до відома. 
 

2. Організувати на базі загальноосвітніх навчальних закладів 

Дніпровського району м. Києва роботу таборів з денним перебуванням та 

забезпечити дотримання в них належного стану безпеки життєдіяльності, а 

також  догляду за дітьми, режиму харчування та змістовного дозвілля. 
 

Відповідальна: Загородня А.В. 
 

Виконавець: Іваніна Н.В. 
 

Термін:  01.06.2018 – 26.06.2018 
 

3. Сприяти зайнятості в літній період дітей шкільного віку, особливо 

дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

використовувати потенціал позашкільних навчальних закладів для організації 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей. 
 

Відповідальна: Загородня А.В. 
 

Виконавці: Ільєнко В.П.,  

Іваніна Н.В.,  

Бовсуновський О.М. 
 

Термін: 01.06.2018 – 31.08.2018 
 

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 2018 року за формою, визначеною Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська 

міська державна адміністрація). 

Відповідальна: Загородня А.В. 
 

Виконавці: Ільєнко В.П.,  

Іваніна Н.В.,  

Карабаєв Д.Т.,  

Коломієць Н.М.,  

Поліщук О.В., 

Соя О.В. 
 

Термін: 01.06.2019 – 31.08.2018 
 



5. За підсумками оздоровлення та відпочинку дітей Дніпровського 

району м. Києва влітку 2018 року надати для узагальнення інформацію до відділу 

у справах сім'ї, молоді та спорту. 
 

Відповідальна: Загородня А.В. 
 

Виконавці: Ільєнко В.П.,  

Іваніна Н.В.,  

Карабаєв Д.Т.,  

Коломієць Н.М.,  

Поліщук О.В., 

Соя О.В. 
 

 

Термін:  до 08.09.2018 
 

6. Про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

Дніпровського району м. Києва у 2018 році заслухати на засіданні Колегії 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у ІІ півріччі 

2018 року. 

Відповідальна: Загородня А.В. 
 

Виконавець: Ільєнко В.П. 
 

Термін:  вересень 2018 року 
 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 
 

 

 

 


