УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 20.05.2011 року № 138
Про відзначення в районі
Дня захисту дітей
Відповідно до Указів Президента України від 30.05.1998 року № 568/98
«Про День захисту дітей», від 30.09.2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо
розвитку системи виявлення обдарованих і талановитих дітей та молоді»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.05.2011 року
№181 «Про відзначення в області Дня захисту дітей» та з метою підготовки та
відзначення в районі Дня захисту дітей:
1. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Орищук Г.В.) розробити
заходи по відзначенню в районі Дня захисту дітей.
2. Відділам райдержадміністрації: освіти (Балюрко С.С.), у справах сім’ї,
молоді та спорту (Мельник С.О.), культури і туризму (Кльоц І.В.), районному
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Жовнерчук Д.Л.), службі у
справах дітей райдержадміністрації (Орищук Г.В.):
2.1. Забезпечити належну підготовку, організацію та проведення
святкових заходів на території району (додаються).
2.2. До участі в святкових заходах залучити дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, інших соціально незахищених категорій
дітей та обдаровану і талановиту учнівську молодь.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації про проведену роботу
інформувати службу у справах дітей облдержадміністрації до 10.06.2011 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
від 20.05.2011 р. №138

ЗАХОДИ
по відзначенню в районі Дня захисту дітей
1. Участь дітей району в обласному дитячому футбольному турнірі
«Даруємо радість дітям!»
20.05.2011 року
Відділи райдержадміністрації: у справах
сім’ї, молоді та спорту, освіти,
РО ВФСТ «Колос».
2. Конкурс малюнків та творів на тему «Захист прав дітей».
24.05.2011р.-01.06.2011 року
РЦ СССДМ.
3. Проведення святкового концерту за участю дітей різних категорій в
районному будинку культури, розважально-конкурсна програма.
01.06.2011 року
Відділ культури та туризму
райдержадміністрації, РЦ СССДМ,
служба у справах дітей
райдержадміністрації.
4. Перегляд мультфільмів для дітей в районному Будинку культури.
01.06.2011 року
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації.
5. Екскурсії в районну дитячу бібліотеку.
01.06.2011 року
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації.
6. Виставка соціальної реклами, методичної літератури з прав дитини та
пропагування соціальних цінностей.
01.06.2011 року
РЦ СССДМ.
7. Організація та проведення конкурсів, ігротек для дітей.
01.06.2011 року
РЦ СССДМ.

8. Конкурс «Малюнок на асфальті», карооке для дітей.
01.06.2011 року
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації, РЦ СССДМ.
9. Проведення змагань на районному стадіоні «Колос» «Веселі старти!»
шахи та шашки.
01.06.2011 року
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, ДЮСШ.
10. Проведення районного дитячого футбольного фестивалю на
відзначення в районі Дня захисту дітей.
01.06.2011 року
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, ДЮСШ.
11. Урочисте відкриття пришкільних таборів.
02.06.2011 року
Відділи райдержадміністрації: у справах
сім’ї, молоді та спорту, освіти.
12. Проведення по школах району конкурсу ерудитів на кращого знавця
Конвенції ООН «Про права дитини».
01.06.2011 року
Відділ освіти райдержадміністрації.
13. Виступи шкільних агітбригад «Молодь обирає здоров’я».
01.06.2011 року
Відділ освіти райдержадміністрації.
14. Проведення Всеукраїнського турніру з вільної боротьби «Поліський
килим» пам’яті П.В. Бичинського.
03.06.2011 року - 05.06.2011 року
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, спортивна школа
боротьби.

Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

