У К Р А Ї Н А
МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОР ІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

14.12.2018

№ 338

Про організацію заходів щодо
проведення в районі Дня
Святого Миколая, новорічних
і різдвяних свят для дітей
та людей похилого віку

Керуючись статтями 6, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
12.12.2018 № 660 «Про організацію заходів щодо проведення в області Дня
Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей та людей похилого
віку», з метою забезпечення належного організаційного рівня проведення
Дня Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей та людей
похилого віку,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити заходи щодо проведення в районі Дня Святого Миколая,
новорічних і різдвяних свят для дітей та людей похилого віку (далі - Заходи),
що додаються.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, залученим до
виконання Заходів, у межах повноважень забезпечити виконання Заходів
та інформувати про їх виконання управління соціального захисту населення
райдержадміністрації до 15.01.2019.
3. Рекомендувати
сільським, селищним головам, Михайлівському
відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Запорізькій області, районному сектору Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Запорізькій області, управлінню Держпродспоживслужби
в

Михайлівському районі забезпечити виконання пункту 1 цього
розпорядження в межах своїх повноважень та інформувати про виконання
Заходів управління соціального захисту населення райдержадміністрації до
15.01.2019.
4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
подати узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження
голові райдержадміністрації до 18.01.2019.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Спасську І.М.

Голова

О.СТУЛЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
17.12.2018
№ 338

ЗАХОДИ
щодо проведення в районі Дня Святого Миколая,
новорічних і різдвяних свят для дітей та людей похилого віку
1. Провести відкриття новорічних ялинок у смт Михайлівці та на
територіях населених пунктів району.
19 грудня 2018 року

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації; сільські, селищні
голови

2. Забезпечити проведення в закладах культури району заходів до Дня
Святого Миколая, святкових новорічних і різдвяних концертів, обрядових
вистав, театральних постановок, інших святкових дійств для дітей; звернути
особливу увагу на обслуговування дітей пільгових категорій.
Грудень 2018 – січень 2019 років Відділ культури і туризму
райдержадміністрації; сільські,
селищні голови
3. Забезпечити відвідання дітьми культурно-мистецьких заходів до
Дня Святого Миколая, новорічних вистав та концертів в обласних театрах та
обласній філармонії.
Грудень 2018 – січень 2019 років Служба у справах дітей
райдержадміністрації; сільські,
селищні голови
4. Забезпечити відвідання обласної Новорічної ялинки в Запорізькому
державному цирку для дітей пільгових категорій.
Грудень 2018 року

Служба у справах дітей
райдержадміністрації; сільські,
селищні голови

5. Забезпечити роботу закладів освіти щодо зайнятості та організації
змістовного відпочинку дітей та учнівської молоді в канікулярний період,
зокрема, провести заходи, присвячені новорічним і різдвяним святам
(святкові концерти, карнавали, вистави тощо).

Грудень 2017 – січень 2018 років

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації; сільські,
селищні голови

6. Організувати відвідання здобувачами освіти під час зимових канікул
музеїв, бібліотек, театрів, кінотеатрів, забезпечити організацію екскурсій та
туристичних поїздок.
Грудень 2018 – січень 2019 років Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації; відділ
культури і туризму
райдержадміністрації; сільські,
селищні голови
7. Сприяти направленню дітей на благодійну виставу в театрі юного
глядача для дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та
перебувають на обліку в районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді; дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, за поданням
служби у справах дітей, об’єднаних територіальних громад.
Грудень 2018 року

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації;
сільські, селищні голови

8. Організувати проведення новорічних і різдвяних вітань та заходів
для людей похилого віку, які перебувають у закладах охорони здоров’я та
психоневрологічному інтернаті.
Грудень 2018 року

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації; управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

9. Здійснити спільні обстеження місць проведення масових заходів;
організувати проведення інструктажів щодо дотримання вимог пожежної
безпеки з керівниками та обслуговуючим персоналом об’єктів, які будуть
задіяні під час новорічних і різдвяних свят; при виявленні порушень, які
негативно впливають на безпеку людей, вживати заходи реагування згідно із
законодавством; провести додаткові профілактичні заходи у місцях з
масовим перебуванням людей; розповсюдити листівки попереджувального
характеру, звернення до громадян, застереження та експрес-інформації у
місцях з масовим перебуванням людей, в установах та організаціях.
Грудень 2018 – січень 2019 років Михайлівське ВП Василівського ВП
ГУНП в Запорізькій області;
Михайлівський районний сектор
Головного управління Державної
служби України з надзвичайних

ситуацій у Запорізькій області;
сільські, селищні голови
10. Провести рейди з виявлення бездоглядних дітей на вулицях,
площах, ринках, у парках, скверах, зонах обслуговування залізничного
транспорту, на територіях відпочинку і проведення розважальних та інших
масових заходів, у місцях концентрації неповнолітніх, горищ та підвалів
тощо, з метою недопущення скоєння правопорушень дітьми та відносно них.
Грудень 2018 – січень 2019 років

Михайлівське ВП Василівського ВП
ГУНП в Запорізькій області, служба
у справах дітей райдержадміністрації;
сільські, селищні голови

11. Провести спільні профілактичні заходи, спрямовані на припинення
діяльності та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що
незаконно реалізують піротехнічні вироби (петарди) або порушують порядок
при їх використанні, у місцях можливої реалізації піротехнічної продукції та
її зберігання, дотримання умов виданих погоджень та дозволів.
Грудень 2018 – січень 2019 років Михайлівське ВП Василівського ВП
ГУНП в Запорізькій області;
Михайлівський районний сектор
Головного управління Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у Запорізькій області;
управління Держпродспоживслужби
в Михайлівському районі
12. Здійснювати контроль за роботою пунктів громадського харчування
на період проведення свят.
Грудень 2018 – січень 2019 років Управління Держпродспоживслужби
в Михайлівському районі
13. З метою недопущення надзвичайних ситуацій здійснити
обстеження об’єктів щодо додержання вимог пожежної безпеки у місцях, які
будуть задіяні для проведення масових заходів з нагоди Дня Святого
Миколая, новорічних та різдвяних свят.
Грудень 2018 року

Михайлівський районний сектор
Головного управління Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у Запорізькій області

14. Забезпечити
висвітлення
на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації та сторінках місцевих засобів масової інформації
заходів, пов’язаних з новорічними та різдвяними святами.

Грудень 2018 – січень 2019 років

Керівник апарату

Структурні підрозділи
райдержадміністрації, залучені до
виконання Заходів; відділ
організаційної роботи та
документального забезпечення
апарату райдержадміністрації
А.СТАРОКОЖКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації
«Про організацію заходів щодо проведення в районі Дня Святого Миколая,
новорічних і різдвяних свят для дітей та людей похилого віку»
1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження
Розпорядження розроблено на виконання Закону України «Про
охорону дитинства»,
Закону України
«Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні», Комплексної районної програми
з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та
протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки, яка затверджена рішенням
районної ради від 22.12.2016 № 12, розпорядження голови
облдержадміністрації від 12.12.2018 № 660 «Про організацію заходів щодо
проведення в області Дня Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят для
дітей та людей похилого віку».
2. Мета і шляхи її досягнення
- забезпечення належного організаційного рівня проведення Дня
Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей та людей похилого
віку;
- популяризація української культури та народних традицій.
Мета досягається шляхом проведення заходів по відзначенню Дня Святого
Миколая, новорічних та різдвяних свят та максимального охоплення заходами
дітей, молоді та людей похилого віку.
3. Правові аспекти
Проект розпорядження розроблено на підставі ст. 22 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», рішення Михайлівської районної ради
від 30.05.2002
№ 1 “Про делегування повноважень районної ради
райдержадміністрації”,
відповідно до Комплексної районної програми з
оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії
торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки, яка затверджена рішенням районної
ради від 22.12.2016 № 12, розпорядження голови облдержадміністрації від
12.12.2018 № 660 «Про організацію заходів щодо проведення в області Дня
Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей та людей похилого
віку».
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Проведення заходів здійснюється у межах загальних асигнувань,
передбачених в районному бюджеті на відповідну галузь, а також за рахунок
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження стосується районної державної адміністрації та
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади (структурних підрозділів), які функціонують в районі.
6. Регіональний аспект
Проект
розпорядження
питань
територіальної одиниці не стосується.
7. Громадське обговорення
Проект розпорядження
обговорення.

не

потребує

розвитку

адміністративно-

проведення

громадського

8. Прогноз результатів
Виконання розпорядження дасть змогу здійснити на належному
організаційному рівні проведення заходів по відзначенню Дня Святого
Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей, молоді та людей похилого
віку.

Начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації
«______» _____________2018 р.

Л.ПРИСТУПА

