
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

22.04.2005                                          
 № 139 

 
Про організацію оздоровлення  
та відпочинку дітей і підлітків  
влітку 2005 року 
 

Керуючись ст. 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 
постановою Верховної Ради України від 14.12.2004 № 2226-ІV „Про підсумки 
організації оздоровлення дітей влітку 2004 року та про заходи Кабінету 
Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 
2005 року”, постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 33 „Про 
затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 
до 2008 року”, розпорядженням Президента України від 3.04.2005 №942/2005-рп 
„Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2005 році”, 
рішенням Запорізької обласної ради від 25.04.2003 № 12 "Про обласну програму 
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року” та з метою 
удосконалення організації повноцінного відпочинку, оздоровлення дітей, а також 
стимулювання діяльності дитячих оздоровчих закладів: 

 
1. Створити обласну комісію з питань організації оздоровлення та 

відпочинку дітей і підлітків влітку 2005 року. 
 
2. Затвердити:  
2.1. заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків 

влітку 2005 року (додаються); 
2.2. склад обласної комісії з питань організації оздоровлення та відпочинку 

дітей і підлітків влітку 2005 року ( додається); 
2.3. перелік дитячих оздоровчих закладів, розташованих на території 

Запорізької області для здійснення оперативного контролю за діяльністю 
дитячих оздоровчих центрів членами обласної комісії з питань організації 
оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2005 року (додається). 
 

3. Керівникам головних управлінь, управлінь та інших структурних 
підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій забезпечити 
безумовне виконання заходів, передбачених у підпункті 2.1. цього розпорядження. 
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4. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, керівникам 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
підприємствам, установам, організаціям, які залучені до оздоровлення дітей, 
взяти участь у виконанні заходів.  

 
5. Головам райдержадміністрацій: 
5.1. створити районні комісії з питань організації оздоровлення та 

відпочинку дітей і підлітків влітку 2005 року; 
5.2. забезпечити суворий контроль за цільовим використанням коштів, які 

спрямовуються на організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків 
області; 

5.3. забезпечити надання передбачених законодавством пільг дитячим 
оздоровчим закладам. 

 
6. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації 

профінансувати видатки на оздоровлення дітей пільгових категорій згідно з 
рішенням обласної ради від 15.01.2005 № 1 „Про внесення змін і доповнень до 
рішення обласної ради від 18.01.2005 № 28 ”Про обласний бюджет на 2005 рік”: 

6.1. управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації у сумі 
329,5 грн. за рахунок коштів, передбачених у обласному бюджеті на реалізацію 
програм стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї; 

6.2. управління освіти і науки облдержадміністрації у сумі 2022,7 грн. за 
рахунок загальних асигнувань на освіту; 

6.3. службу у справах неповнолітніх облдержадміністрації у сумі 182,0 грн. 
за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на соціальний захист 
неповнолітніх. 

 
7. Координацію роботи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей і 

підлітків області покласти на управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації. 

 
8. Головам райдержадміністрацій, керівникам головних управлінь, управлінь 

та інших  структурних підрозділів облдержадміністрації, що беруть участь у 
виконанні заходів, надати підсумкову інформацію управлінню у справах сім’ї та 
молоді облдержадміністрації до 15.09.2005. 

 
9. Рекомендувати міськвиконкомам міст обласного значення здійснити 

заходи, передбачені пунктами 5, 8 цього розпорядження. 
 
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Зайковську О.А. 
 

Голова обласної 
державної адміністрації 

 
Ю.А. Артеменко 

 


