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Директор Департаменту освіти і науки,  

молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

________________________ О. Фіданян 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Нарада-семінар 

з питань оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року 

 

Місце проведення: Кінолекційний зал Київського Палацу дітей та юнацтва 

(вул. І. Мазепи, 13) 

Дата, час проведення: 15 травня 2014 року, 15.00 год. 

 

Запрошені: спеціалісти управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій; керівники дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі 

навчальних закладів міста; фахівці охорони здоров’я, управління ДАІ ГУ МВС 

України в місті Києва, Головного управління ДС України з НС у місті Києві, 

Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби м. Києва, 

територіального управління державної служби гірничого нагляду та промислової 

безпеки України у Київській області та місту Києву.  

 

План проведення: 
 

Вступне слово  Челомбітько Вікторія Юріївна, 

Перший заступник директора 

Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту 

 

Медичне забезпечення заходів спрямованих на 

збереження і зміцнення здоров’я дітей 

протягом оздоровчої кампанії 2014 року 

Дубініна Тетяна Євгенівна, головний 

спеціаліст Управління з організації 

охорони материнства дитинства та 

санаторного лікування 

Департаменту охорони здоров’я 

 

Дотримання вимог санітарного законодавства в 

оздоровчих закладах для дітей 

Зінов’єва Тетяна Юріївна, 

головний спеціаліст сектору з 

гігієнічних проблем здоров’я 

населення Головного управління 

Держсанепідслужби  у м. Києві 

 

Профілактика дорожньо-транспортного 

травматизму  

 

Сторожик Наталія Петрівна,  

начальник відділу зв’язків з 

громадськістю управління 

Державтоінспекції Головного 

управління МВС України в м. Києві 



Дотримання нормативно-правової бази під час 

роботи таборів відпочинку з денним 

перебуванням на базі навчальних закладів 

міста 

Піщанська Ірина Леонідівна, 

головний державний інспектор в 

соціально-культурній сфері 

територіального управління 

Держгірпромнагляду у Київській 

області та м. Києві   

 

Забезпечення пожежної безпеки в місцях 

організованого відпочинку 

Кувеньов Олександр Вікторович, 

провідний інспектор відділу 

пожежної безпеки Головного 

управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій в м. Києві 

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності в 

дитячих таборах відпочинку з денним 

перебуванням на базі навальних закладів 

Чераньова Ольга Олександрівна, 

головний спеціаліст відділу 

розвитку та змісту інфраструктури 

освіти Управління професійної 

освіти ДОНМС 

 

Методичне забезпечення виховної роботи в 

дитячих закладах відпочинку, проведення свят 

відкриття дитячих таборів відпочинку  

Клименко Олена Володимирівна, 

заступник директора Київського 

Палацу дітей та юнацтва 

 

 

 


