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Н А К А З 
23.04.2018_________                                                                        № 48 

 
 

Про організацію відпочинку  

дітей Новобаварського району  

м. Харкова на базі закладів освіти 

 у літній  період 2018 року 

 

 На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей» (зі змінами),  з метою своєчасної підготовки та організаційного 

забезпечення повноцінного і якісного літнього відпочинку дітей у 2018 році, 

керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Начальнику Управління освіти адміністрації Новобаварського району 

Харківської міської ради Світличній О.Ф.: 

1.1. Забезпечити своєчасну підготовку і проведення оздоровчої кампанії 

влітку 2018 року, створити умови для зайнятості дітей з використанням бази 

закладів дошкільної, середньої та позашкільної освіти району. 

          Травень 2018 

1.2.Взяти під особистий контроль організацію відпочинку, в першу чергу, 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Травень-серпень 2018  

2. Створити  комісію з перевірки стану готовності та своєчасного відкриття 

таборів з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти 

влітку 2018 року у складі : 

Жученко О.В., заступник голови адміністрації Новобаварського району 

Харківської міської ради з соціальних та гуманітарних питань, – голова 

комісії; 

Світлична О.Ф., начальник Управління освіти адміністрації Новобаварського  

району Харківської міської ради, – заступник голови комісії. 



Члени комісії: 

Зубкова І.А., начальник відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства    Управління Держпродспоживслужби у м. 

Харкові. 

Хлівний В.О., головний спеціаліст відділу  безпечності харчових продуктів 

та ветеринарної медицини Управління Держпродспоживслужби у м. Харкові. 

Примак О.В., начальник Новобаварського РВ у м. Харкові Головного 

управління ДСНС України у Харківській області (за згодою). 

Самсоненко В.І., головний лікар Харківської міської дитячої поліклініки №2. 

3. Комісії перевірити до 26 травня 2018 року готовність таборів з денним 

перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти  для роботи влітку 

2018 року та підписати акти прийомки. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови 

адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради з 

соціальних та гуманітарних питань О.В. Жученко. 

 

 

Голова  адміністрації району                          Т.А. Цибульник 

 

З наказом ознайомлені:                                                               О.В.Жученко 

О.Ф.Світлична  
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