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Комісія у складі
Конько Валерій Дмитрович - начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Гродзіцький Олександр Васильович - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Гуртовенко Людила Вікторівна - начальник відділу моніторингу та аналізу пільгового та
пенсійного забезпечення, сім’ї та оздоровлення дітей управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Гончарук Галина Володимирівна- методист методичного кабінету
відділу освіти
райдержадміністрації
Заводський Юрій Петрович- начальник Гайворонського районного сектору управління
ДСНС України в Кіровоградській області
Сірак Сергій Вікторович - начальник Гайворонського відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області
Яневич Олена Михайлівна - начальник Гайворонського районного лабораторного
відділення Державної установи Кіровоградський обласний лабораторний центр
Держсанепідемслужби України
Першегуба Федір Федорович - начальник Гайворонського районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області
Томашевська Алла Іванівна - головний спеціаліст відділу державного нагляду за
дотриманням державного законодавства Гайворонського районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області
Кузьмінський Олександр Іванович - старший інспектор з енергонагляду РЕМ ЛАТ
"Кіровоградобленерго" Гайворонського району
провела приймання табору
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. ТОВ "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Ч^йка" розташований(адреса)
,/г
'К/СС І <гa±L
4
Віддаленість від населеного пункту ( ^
, лікарні(амбулаторії) - о, \
2. Наявність під’їзних шляхів(шосе, дороги.- підкреслити, їх стан)
:і -і і і ґ с лііи.с< і
придатність до користування п• /, , ^ сі /
кількість
3. Розрахункова місткість табор/
фактична Убо , кількість загонів змін - ' У/
<Г"~
4. Табір в своєму користуванні має наступні приміщення - С Л /сга сгС ї*
- / / Y6 с
--L.LCA.iU’-__£5. Будівля підключена до централізованих мереж водопостачання, локальних мереж
водопостачання(свердловина, колодязь) - підкреслити, забезпечена гарячою проточною
водою (вказати приміщення)
______________________________
До рукомийників для миття рук в обідній залі та,- , в туалетах
6. будівля підключена до централізованих мереж каналізації, має локальні очисні споруди,
каналізована на вигріб, каналізація відсутня(підкреслити)
МІЩеНЬ
/ И с і/ 7.
Будівля підключена до опалення / / / , наявність
(іщень, спальних
8. Наявність і готовність до експлуатації основних і
складу і площі
корпусів і приміщень культурно-масового признане
м іщ е н ^ д а 0 г р з р
діючим нормам: спальні приміщення - /чг?г- , гі
перебування /у^у, , вбиральні аші- , приміщення
/ д оритій

'Ajzpßji (d r/ffl.o b m

9. Харчоблок: число місць в обідньому залі
площа на одне місце Г м2, відповідність
їх нормам
)>і / і/._____ »забезпеченість обідніх залів меблями з урахуванням росту дітей у
відповідності з діючими ГОСТами
си*-______
Харчоблок підключений до централізованих мереж водопостачання, локальних мереж
водопостачання (свердловина, колодязь) підкреслити, забезпечений_холодною та гарячою
проточною водою до рукомийників для миття рук персоналу в виробничих цехах, в туалеті,
до мийних ван в виробничих цехах, до мийних ван в приміщенні для миття столового
посуду, кухонного посуду(підкреслити)
Харчоблок підключений до централізованих мереж каналізації, має локальні очисні споруди,
каналізований на вигріб, каналізація відсутня (підкреслити)
Санітарно-технічний стан виробничих приміщень - задовільний, незадовільний (підкреслити)
Санітарно-гігієнічний стан виробничих приміщень - задовільний, незадовільний (підкреслити)
Забезпеченість технологічним обладнанням - забезпечений, не забезпечений (підкреслити),
його справність
Умови для зберігання продуктів (тих, що швидко псуються, сухих, овочів) - належні, не
належні (підкреслити).
Забезпеченість холодильним обладнанням - забезпечені, не забезпечені(підкреслити), його
справність
, наявність термометрів
температурний режим відповідає , не
відповідає нормам (підкреслити)
Забезпеченість харчоблоку інвентарем
обладнанням
, кухонним
посудом /■■:<’>/столовим посудом ,П сіх
Перелік постачальників продуктів____________________________________________________________________________________________________________ (додається)
Наявність перспективного меню л 1 _____. Готовність харчоблоку до експлуатації
ІО.Наявність медичного пункту
, його обладнання_____ наявність кадрів
медичних працівників_____________
11 .Наявність умов для занять фізичним вихованням та спортом_____^
__________
12. Наявність ігрових майданчиків
____________________________________
13. Забезпеченість м’яким інвентарем
^ ___________________________________
14. забезпеченість для роботи гуртків(назва, кількість)__________________
15. Укомплектованість штату (кількість): вихователів, / з »адміністративно-господарчого та
обслуговуючого персоналу
.1^_____ , проходження медичних оглядів_________________
16. Наявність списків дітей табору з відмітками про щеплення, стан здоров’я,
епідоточення____________________________________________________________________
17. Наявність режиму дня_________________________________________________________
18. Наявність маршрутів руху дітей під час проведення екскурсій_______________________
19. Наявність домовленості про вивіз харчових відходів, сміття, очищення вигребів______
20. Виконання приписів (пропозицій) членів комісії, держслужби з надзвичайних ситуацій,
відділу освіти, тощо______________________________________________________________
ВИСНОВОК КОМІСІЇ: - табір відпочинку з денним перебуванням готовий до роботи, табір
не готовий до роботи, табір до роботи готовий частково, до відкриття потрібно виконати

Ю. М.Завадський
. Сірак
О.М. Яневич
А.І. Томашевська
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