
УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про створення комісії з координації 
проведення оздоровчої кампанії 2021 року

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постанови Кабінету 
Міністрів України від 09Л2.2020 №1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпорядження Львівської обласної 
державної адміністрації «Про заходи з організації і проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2021 року», з урахуванням Тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного 
санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43, з метою створення належних 
умов для оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року та здійснення 
контролю за діяльністю дитячих оздоровчих закладів району.

1. Створити комісію з координації проведення оздоровчої кампанії 
2021 року та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Комісії до 30.06.2021 здійснити обстеження дитячих закладів 
санаторного типу, позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
наметових таборів, закладів позашкільної освіти, в яких будуть
оздоровлюватися та відпочивати діти.

покласти на заступника 
. Ковальського.

Христина ЗАМУЛА

3. Контроль за виконанням розпорядження 
голови Львівської^ районної державної адміністрації А

Голова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням голови Львівської 
районної державної адміністрації

у /  2021 Р0КУ

С К Л А Д  
Комісія з координації 

проведення оздоровчої кампанії 2021 року

Андрій Ковальський 

Ольга Г одзь

Олександра Кравець

Олег Хаба

Любов Шевчук 

Іванна Дяківнич 

Олег Г орохівський

Павло Герасим

заступник голови районної державної 
адміністрації, голова комісії
в.о. начальника управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації, 
заступник голови комісії
головний спеціаліст відділу підтримки сім’ї та 
координації надання соціальних послуг, 
секретар комісії

Члени комісії:
начальник відділу з питань оборонної роботи 
та цивільного захисту районної державної 
адміністрації
головний спеціаліст відділу культури, молоді і 
спорту районної державної адміністрації

начальник служби у справах дітей районної 
державної адміністрації
начальник Львівського районного управління 
ГУ ДСНС України у Львівській області (за 
згодою)
начальник Львівського районного УП ГУ НП 
України у Львівській області (за згодою)

представник управління ГУ 
Держпродспоживслужби (за згодою та 
територіальною приналежністю)


