
 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
 
 

27.09.2017                      №  137 
 
Про    підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей в 2017 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 2017 році , виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про підсумки  
оздоровлення та відпочинку дітей в 2017 році прийняти до відома (додається). 
 
  

2. Контроль за  виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
  
 
 
Міський голова         А.П. Глущенко 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інформація 
про  підсумки   оздоровлення та відпочинку дітей в 2017 році 

                                                                                                                                 
                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  порядком   оздоровлення  та відпочинку  дітей в 2017  році   (рішення  
виконавчого комітету  від   25.05.2017  № 79 «Про організацію  оздоровлення   та 
відпочинку  дітей в  2017 році»)   на оздоровлення   направляються  діти  віком  від  7  до 
16 років.  Путівки  за рахунок коштів міського бюджету  надаються  дітям, які 
потребують,  в першу чергу,  особливої соціальної   уваги та підтримки.   Загальна  сума  
фінансування  на  2017 рік    становила  170 000,00  грн.,   фактично використано -  
148 400,00 грн.  За   кошти   міського бюджету     пройшли   оздоровлення    70  дітей  
міста.  Зокрема  за  категоріями:                                 

 діти з багатодітної родини  -   20 ; 
  діти  з  родин  учасників АТО  - 2; 
  діти -  сироти  -   1; 
 діти з неповних   та  малозабезпечених  родин    - 10; 
 діти, які постраждали від  наслідків Чорнобильської катастрофи -1 ; 
 діти  з числа  відмінників  навчання,  талановитих та обдарованих  

вихованців  шкільних та позашкільних  закладів    - 2; 
 члени  шахово-шашкового клубу   - 10;  
  члени команди  «ФК  «Колос-Татарбунари»  з футболу  -  24.                            

                Всі  діти   пройшли оздоровлення   в   комунальному  дитячому  оздоровчому   
закладі     «Зорька»  в липні -серпні   місяці  поточного року,  тривалість якого  становила   
7 днів  для   членів  шахово-шашкового клубу  та   членів   команди  «ФК  «Колос-
Татарбунари»  з футболу,  14 днів  –   для  інших категорій  дітей.   
 
Заступник міського голови       О.В. Лєсніченко   
                
               
 


