УКРАЇНА

Татарбунарська міська рада
виконавчий комітет
РІШЕННЯ
29.09.2016
Про

№ 141

підсумки оздоровлення та відпочинку дітей в 2016 році

Відповідно до статей 27, 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника міського голови
Лєсніченка О.В. про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей в 2016 році , виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В. про підсумки
оздоровлення та відпочинку дітей в 2016 році прийняти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П. Глущенко

Інформація
про підсумки літньої оздоровчої компанії 2016 року

Відповідно до Закону України від 04.09.2008
№ 375- VI «Про оздоровлення
та відпочинок
дітей»
організація
оздоровлення
та відпочинку дітей міста
здійснювалась виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради в рамках міської
Програми «Оздоровлення дітей м. Татарбунари на 2016-2020 роки», що затверджена
рішенням міської ради від 18 січня 2016 року № 24-VII. Основна мета програми організація повноцінного відпочинку й оздоровлення
дітей і підлітків міста,
зайнятості школярів під час канікул. Фінансування Програми здійснюється за рахунок
коштів міського бюджету ( пункт 1 статті 7 Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей»)
Згідно з чинним законодавством до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років. Путівки за рахунок коштів
міського бюджету надаються дітям, які потребують, в першу чергу, особливої
соціальної уваги та підтримки. Загальна сума фінансування на 2016 рік - 140 000,00
грн.,
фактично використано - 128 520,00 грн. За
кошти
міського бюджету
організовано оздоровлення 51 дитини. Зокрема за категоріями:
діти з багатодітної родини - 23 ;
діти з родин учасників АТО - 1;
діти - сироти - 1;
діти з неповних та малозабезпечених родин - 18;
діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи -2 ;
діти з числа талановитих та обдарованих вихованців шкільних та
позашкільних закладів - 6.
Вартість путівки тривалістю 14 днів становила 2520,00 гр., до якої входило
проживання і харчування, а також культурного обслуговування дітей. Всі діти
пройшли оздоровлення в дитячому оздоровчому таборі «Зорька» в серпні місяці
поточного року.







Відділом освіти на базі загальноосвітніх шкіл міста
з 30.05.2016 по
12.06.2016
організовано роботу літніх пришкільних мовних таборів з
перебуванням дітей
з 9.00 до 11.00 години. З метою організації дозвілля та
проведення спортивних заходів в таборах виконавчим комітетом Татарбунарської
міської ради
за рахунок бюджетних коштів
по міській програмі «Діти м.
Татарбунари» на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2016
№ 21-VII, придбано та передано Татарбунарській «ЗОШ I-III ступеня» № 1 ім. В.З.
Тура і Татарбунарському НВК «ЗОШ I-III cтупеня – гімназія» спортивний інвентар
(м’ячі футбольні, м’ячі волейбольні, м’ячі баскетбольні, свистки) на загальну суму
10 000,00 грн.
Під особливим контролем перебувало питання щодо оздоровлення дітей в
комунальних дошкільних навчальних закладах ясла-садок «Незабудка» та «Колосок». З

1 червня по 31 серпня дошкільні навчальні заклади переходять на літній режим
роботи.
Для забезпечення повноцінного раціону та збалансованості харчування дітей
в дошкільних навчальних закладах, для придбання свіжих овочів та фруктів
вартість харчування на літній період збільшується на 10%
без зміни розміру
батьківської плати за харчування (довідково вартість харчування складає для дітей з 2
до 3 років – 14,50 грн., з 4 до 6 років – 20,70 грн.) На збільшення вартості харчування із
міського бюджету додатково на період літньої оздоровчої компанії на харчування
дітей в дошкільних комунальних закладах використано 25,0 тис. грн. В оздоровчий
період надзвичайних подій не сталося.

Заступник міського голови

О.В. Лєсніченко

