
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.05.2017 № 174
м. Золотоноша

Про проведення профільної зміни для дітей міста з девіантною
поведінкою та дітей, що опинились у складних життєвих
обставинах влітку 2017 року

З метою оздоровлення, профілактики бездоглядності, правопорушень
серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві, керуючись п. п. 1, 2, 9 „а”
ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Провести профільну зміну для дітей міста з девіантною поведінкою та
дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах в с. Благодатне,
Золотоніського району, Черкаської обл. у дитячому оздоровчому закладі ТОВ
„Журавлик-2017” з 21.06.2017 по 30.06.2017 року.

2. Затвердити положення про проведення профільної зміни для дітей з
девіантною поведінкою та дітей, що опинилися в складних життєвих
обставинах (додається).

3. Керівником профільної зміни для дітей з девіантною поведінкою та
дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах призначити начальника
служби у справах дітей, молоді та спорту Харіна В.Г.

4. Призначити відповідальним за забезпечення неухильного виконання
нормативних документів з охорони життя та недопущення випадків
травматизму серед дітей соціального педагога Золотоніського професійного
ліцею (за згодою).

5. Керівнику профільної зміни Харіну В.Г.:
5.1. Підготувати необхідні документи для відкриття та функціонування зміни.
5.2. Організувати індивідуально-профілактичну, спортивно-масову та виховну
роботу з означеною категорією дітей під час проведення зміни.

6. Рекомендувати головному лікарю КП „Золотоніський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги” (Антонова В.О.), завідувачу
Золотоніського міжрайонного відділу ДУ „Черкаський обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України” (Скиба Л.П.) забезпечити
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проведення медичного обстеження дітей перед направленням їх на
відпочинок.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Суддю С.В., службу в справах дітей, молоді та спорту (Харін В.Г.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Харін 55164
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Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 24.05.2017 № 174

Положення
про проведення профільної зміни для дітей з девіантною поведінкою та дітей,

що опинилися в складних життєвих обставинах влітку 2017 року

1. Цілі та задачі:
• популяризація здорового способу життя;
• підвищення спортивної майстерності;
• профілактика бездоглядності дітей;
• попередження правопорушень серед дітей та підлітків з девіантною

поведінкою;
• вирішення питання літнього оздоровлення та зайнятості дітей.

2. Термін та місце проведення:
початок: 2017 рік, II квартал, червень, 21;
закінчення: 2017 рік, ІII квартал, червень, 30;
місце проведення - с. Благодатне, Золотоніський район, Черкаська обл.,
ДОЗ ТОВ „Журавлик-2017”.

3. Відповідальний за проведення заходу (керівництво):
3.1. Загальне керівництво здійснюється службою у справах дітей, молоді

та спорту.
3.2. Перелік організацій, які беруть участь у проведенні заходу: служба у

справах дітей, молоді та спорту.
3.3. Відповідальність за дотриманням заходів безпеки учасниками збору

під час перевезення до місця проведення та безпосередньо під час
перебування на території бази відпочинку покладається на службу у справах
дітей, молоді та спорту.
4. Учасники заходу:

4.1. Діти з девіантною поведінкою, які перебувають на
внутрішньошкільному обліку, обліках служби у справах дітей, молоді та
спорту, ювенальної превенції Золотоніського відділу поліції ГУНП Черкаської
області, такі, що опинились у СЖО.
5. Фінансування: за рахунок коштів місцевого бюджету:служба у справах
дітей, молоді та спорту.
6. Нагородження:

Індивідуальні учасники змагань, що показали кращі результати в
окремих випробуваннях нагороджуються грамотами, дипломами,
подарунками.

Керуючий справами О.В. Тітаренко
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