ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
№ 172

05.06.2012

Про організацію оздоровлення
та відпочинку дітей у Дитячому
оздоровчому таборі «Піонер»
Відповідно до міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на
2010-2013 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.07.2010
№1272/4710, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.05.2012 № 759 «Про
організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і студентів міста Києва у
2012 році», з метою організації відпочинку, оздоровлення і навчання вихованців
дитячих творчих колективів навчальних закладів м. Києва влітку 2012 року та за
результатами проведених конкурсних торгів
НАКАЗУЮ:
1. Організувати роботу відпочинкових профільних змін для вихованців Дитячоюнацької хореографічної студії «Щасливе дитинство» Дніпровського району,
вихованців гуртків науково-технічної творчості навчальних закладів міста,
вихованців народного художнього колективу вокально-хорової студії «Радість»
Дитячо-юнацького центру Дарницького району, переможців міського конкурсу
«Київ – моє місто. Мені в ньому жити, мені його створювати» у Дитячому
оздоровчому таборі «Піонер» Державного підприємства Міністерства оборони
України «Укроборонлізинг» (97423, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія,
Алея Дружби, 87) у червні-липні 2012 року згідно з графіком заїздів до дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку (додаток 1).
2. Покласти відповідальність за організацію відпочинкових профільних змін в
Дитячому оздоровчому таборі «Піонер» на начальника управління освіти
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Тимченка С.М.,
начальника управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації Ільєнка В.П., начальника управління освіти Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації Добровольську О.М., директора Київського
Палацу дітей та юнацтва Дахнова С.Л. (додаток 2), яким забезпечити проведення
організаційних заходів:

2.1.

Здійснити організаційно-методичне забезпечення роботи профільної зміни для
дитячих творчих колективів на базі закладу.

2.2.

Призначити керівників груп дітей, які направляються в Дитячий оздоровчий
табір «Піонер», та супроводжуючих у дорозі, покласти на них юридичну
відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей у дорозі.

2.3.

Забезпечити оформлення необхідних документів для дітей встановленої
категорії та відправлення їх на оздоровлення і відпочинок.

2.4.

Провести цільовий інструктаж з керівниками і супроводжуючими з охорони
праці та з учнями із безпеки життєдіяльності з обов’язковим записом у
журналах реєстрації інструктажів.

2.5.

Зберегти заробітну плату за основним місцем роботи керівникам груп дітей на
період перебування їх у Дитячому оздоровчому таборі «Піонер» та
супроводжуючим в дорозі.

2.6.

Вжити заходів щодо забезпечення супроводу медичними працівниками груп
дітей до оздоровчого закладу та у зворотньому напрямку відповідно до
встановлених норм щодо супроводу дітей.

2.7.

Організувати оплату батьківських внесків у розмірі 20 відсотків від загальної
вартості послуг з оздоровлення та відпочинку на розрахунковий рахунок
Державного підприємства Міністерства оборони України «Укроборонлізинг».

2.8.

Надати в Головне управління освіти і науки інформацію про дітей, які
відпочивали в Дитячому оздоровчому таборі «Піонер», по закінченню кожної
зміни.

3. Заступникові начальника Головного управління освіти і науки - начальнику
управління економіки і фінансів Олефіренко Н.М., головному бухгалтеру
Кучеренко І.О. здійснити фінансування витрат на оздоровлення та відпочинок
дітей у Дитячому оздоровчому таборі «Піонер» за рахунок коштів, передбачених
у бюджеті 2012 року на оздоровлення, згідно з кошторисом (додаток 3).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
начальника Головного управління освіти і науки Челомбітько В.Ю., заступників
начальника Головного управління освіти і
науки
Руденко Г.В. та
Олефіренко Н.М.

Начальник

В. Горюнова

Додаток 1
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 05.06.2012 № 172

Графік
заїзду дітей на оздоровлення та відпочинок у Дитячий оздоровчий табір «Піонер»
Державного підприємства Міністерства оборони України «Укроборонлізинг»
( 97423, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, Алея Дружби, 87)
червень– липень 2012 року
Зміни

Дитячі творчі колективи навчальних
закладів міста

Ккість
дітей

К-кість
керівників

К-кість
супроводжу
ючих

І зміна:
08.06.12 –
23.06.12
(16 днів)

Вихованці
гуртків
науково-технічної
творчості навчальних закладів міста,
переможці та призери районних, міських,
всеукраїнських конкурсів, змагань та
активу з НТТМ м. Києва.
Переможці міського конкурсу «Київ – моє
місто. Мені в ньому жити, мені його
створювати»,
вихованці
народного
художнього колективу вокально-хорової
студії «Радість» Дитячо-юнацького центру
Дарницького району.
Вихованці
Дитячо-юнацької
хореографічної
студії
«Щасливе
дитинство».
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ІІ зміна:
26.06.12 –
11.07.12
(16 днів)

Всього

Заступник начальника

Г. Руденко

Додаток 2
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 05.06.2012 № 172

Список
відповідальних за організацію відправлення дітей на
оздоровлення та відпочинок у Дитячий оздоровчий табір «Піонер» Державного
підприємства Міністерства оборони України «Укроборонлізинг»
( 97423, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, Алея Дружби, 87)
червень– липень 2012 року
Зміни

І зміна:
08.06.12 –
23.06.12
(16 днів)

ІІ зміна:
26.06.12 –
11.07.12
(16 днів)

Дитячі творчі колективи
навчальних закладів міста
Вихованці
гуртків
науковотехнічної творчості навчальних
закладів міста, переможці та
призери
районних,
міських,
всеукраїнських конкурсів, змагань
та активу з НТТМ м. Києва.

Добровольська О.М., начальник
управління освіти виконавчого
органу Оболонської районної в
місті
Києві
державної
адміністрації),
Тихопій
О.Я.,
директор Центру НТТМ «Сфера»
Оболонського району (міського
координаційного центру НТТМ).
Дахнов С.Л., директор Київського
Палацу
дітей
та
юнацтва;
Тимченко
С.М.,
начальник
управління
освіти
Дарницької
районної в місті Києві державної
адміністрації.

Переможці міського конкурсу
«Київ – моє місто. Мені в ньому
жити, мені його створювати»,
вихованці народного художнього
колективу вокально-хорової студії
«Радість»
Дитячо-юнацького
центру Дарницького району.
Вихованці
Дитячо-юнацької Ільєнко В.П, начальник управління
хореографічної студії «Щасливе освіти Дніпровської районної в
дитинство».
місті
Києві
державної
адміністрації.

Заступник начальника

Г. Руденко

Додаток 3
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 05.06.2012 № 172

Кошторис
витрат на організацію оздоровлення та відпочинку дітей у Дитячому оздоровчому
таборі «Піонер» Державного підприємства Міністерства оборони України
«Укроборонлізинг» ( 97423, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, Алея
Дружби, 87)
червень– липень 2012 року
Вартість одного дня

- 149.00 грн.

Кількість днів

- 16

Вартість путівки

- 2384,00 грн.

Кількість дітей

- 200

Сума витрат з бюджету

- 381440,00 грн.

Батьківська плата - 20% (476,80 грн. х 200 дітей) - 95360,00 грн.
Загальна сума витрат

Заступник начальника

- 476800,00 грн.

Н. Олефіренко

