
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

 

від  21.09.2016                                                                                                    №  192 

 
Про підсумки  оздоровлення  

і відпочинку дітей та молоді 

міста Бурштин та села Вигівка  

станом на 5 вересня  2016 року 

 

 Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 

Закону України «Про охорону дитинства», на виконання Закону України від 04.09.2008 

року №375 - VI  «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою   створення належних 

умов для повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей міста Бурштин та села Вигівка, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Інформацію відділу у  справах молоді і спорту про підсумки  оздоровлення  дітей 

та молоді у 2016 році взяти до відома (додається); 

2. Координаційній раді з питань оздоровлення дітей реалізації молодіжної політики  

та розвитку фізичної культури та спорту міста Бурштин та села Вигівка  посилити 

контроль за проведенням всіх заходів та порядку підбору на  оздоровлення дітей та молоді 

в 2017 році; 

3.  Начальнику фінансовому відділу міської ради (О.Петровська)  передбачити  при 

формуванні бюджету міста на 2017 рік необхідні кошти для оздоровлення дітей та молоді  

пільгових категорій  та обдарованих дітей; 

4.  Відділу у справах молоді  і спорту міської ради (М.Козар) надавати 

організаційну, методичну  допомогу громадським молодіжним організаціям міста у 

реалізації оздоровчих програм та проектів; 

5.  Відділу освіти і науки міської ради (І.Томин) рекомендувати збільшити 

тривалість організованого відпочинку дітей у пришкільних мовних таборах  на 2017 рік до 

14 днів; 

6. Комунальній організації «Бурштинська  міська центральна  лікарня» 

(С.Сопільняк) покращити роботу щодо санаторно-курортного оздоровленні дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку терапевтичного профілю;  

7.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання  рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – відділ у справах молоді  і спорту; 

8.   Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності  виконавчих органів міської ради Кицелу Н.Ю.  

 

 

 

Міський голова                                                                    Роксолана   Джура  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Додаток 

  до рішення міської ради 

  від 21.09.2016 № 192 

 

 

Інформація по підсумках оздоровлення дітей та молоді 

 м. Бурштин та с. Вигівка станом на 05.09.2016 р. 

 

Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до 

проблем підростаючого покоління. Тому збереження здоров’я дітей міста, відновлення їх 

життєвих сил, умов проведення змістовного дозвілля учнівської молоді  у канікулярний 

період, шляхом організації  якісного повноцінного оздоровлення та відпочинку, є 

важливим напрямком нашої роботи. 

Рішенням міської ради від 24.12.2015 року №16\04-15 прийнята «Програма 

розвитку молодіжної політики, оздоровлення  відпочинку дітей та учнівської  молоді в м. 

Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік». Згідно цієї Програми на оздоровлення дітей 

передбачено кошти в сумі 20 000  грн.  

 

На відпочинок та оздоровлення дітей  пільгових категорій м.Бурштин та с.Вигівка  

у  2016 році  з  обласного бюджету виділено  124 732 грн, з яки:.   

- ДП  УДЦ «Молода гвардія» -7  

путівок  на суму 41 840 грн. 

- ДПУ «Міжнародний дитячий центр 

«Артек» 2 путівки на суму 13 591 грн. 

- Дитячий заклад санаторного типу 

«Сокіл» 10 путівок на суму 65 100 грн. 

- Позаміський заклад оздоровлення 

та відпочинку «Перлина Придністров`я»  1 путівка вартістю 4200 грн. 

 

      ПК «ДТЕК Бурштинська ТЕС» виділено 9 путівок для дітей пільгових категорій, 

загальна вартість котрих складає  58 590 грн. 

 

В м. Бурштин та с. Вигівка  загальна чисельність дітей шкільного віку за даними 

держстатзвітності в 2016 році становить 1649 дітей (від семи до шістнадцяти років 

включно), з них витрачено на організаційні заходи на оздоровлення в сумі 13 849 грн., 

відділом у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради оздоровлено: 

5 – дітей учасників АТО; 

2 – дітей-сиріт; 

10 – дітей з багатодітної та малозабезпеченої сім’ї; 

1 – дитина з малозабезпеченої сім’ї; 

1 – дитина, що перебуває на диспансерному обліку; 

4 – дитини з багатодітної сім’ї; 

2 – дітей позбавлених батьківського піклування; 

2 – дітей внутрішньо-переміщених осіб. 

 Відділом освіти і науки Бурштинської міської ради оздоровлення дітей 

проводилось у формі пришкільних  літніх мовних таборів, які діяли у 5 загальноосвітніх 

навчальних закладах (Бурштинській ЗОШ I-III ступенів №1, Бурштинській ЗОШ I-III 

ступенів №2, Бурштинській ЗОШ I-III ступенів №3, Бурштинській гімназії, 

Бурштинському НВК).  

 Загальна кількість дітей залучених до відпочинку у літніх мовних таборах 

становить 145 осіб, які мають першочергове право на оздоровлення  відповідно до 

законодавства (дітей з сімей учасників АТО - 6, дітей –сиріт-1, дітей з багатодітних сімей -

11, дітей з малозабезпечених сімей -8, дітей – інвалідів -3). Вартість харчування 1 дитини 

становила 15 грн/1 день. Загальна сума коштів, витрачених на організацію літніх мовних 

таборів 21 750грн. 

 

 



 

 

 

 Згідно з інформацією КО «Бурштинська міська центральна  лікарня» на 

диспансерному обліку по терапевтичному профілю перебуває 404 дитини з них 

оздоровлені: 

- амбулаторно 337 дітей; 

- стаціонарно 81 дитина; 

- санаторно - курортно 37 дітей. 

 

 Команда «Бурштинове намисто» чисельністю 8 школярів нашого міста з 2 по 11 

серпня приймали участь в обласній молодіжній патріотичній науково – пізнавальній 

програмі «Чорний ліс -  2016»   

 4 дітей учасників АТО відпочивали в м. Скадовську Херсонської області з 21 по 31 

серпня поточного року. 

 Відділом у справах молоді і спорту консолідовано з згромадженням монастиря 

«Сестер Воплоченого Слова» проведено оздоровчо-відпочинковий табір в с. Микуличин 

для 18 дітей протягом 5 днів, та на території монастиря м. Бурштин для 60 тривалістю 6 

днів. 

 З ініціативи Бурштинського деканату отця декана Дмитра Шмігеля та семінариста 

Люблінської семінарії Ігоря Гінди за підтримки відділу у справах молоді і спорту було 

проведено 3 денний ( з 9 по 11 серпня) духовно - відпочинковий табір  місію «Милосердя» 

для 50 дітей на території Бурштинської ЗОШ №2. 

 На території Бурштинської ДЮСШ (директор Маковій В.Д.) було проведено 

спортивно - відпочинковий табір для 15 дітей  протягом 14 днів. 

 Бурштинським осередком ГО «Молода  Просвіта» (Грицюк В.В.) спільно з відділом 

у справах молоді і спорту організовано дитячий просвітницький табір (наметове містечко) 

в с. Темирівцях з цілодобовим перебуванням з 15.08 по 21.08.2016 року «Нам пора для 

України жить», для 40 дітей міста.  

 З ініціативи клубу карате-до «Воїн» (Прокопів В.І.) за підтримки відділу у справах 

молоді і спорту Бурштинської міської ради було проведено туристично-пізнавальний 

похід на гору Говерла, з метою спортивного дозвілля дітей та молоді міста (40 осіб). 

 Бурштинський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації 

«Молодіжний Націоналістичний Конгрес» (Горлатий Ю.Я.) за сприянням  відділу у 

справах молоді і спорту Бурштинської міської ради,  прийняв участь в складі 38 осіб,  в 

всеукраїнській тереновій грі «Гурби – Антонівці імені Романа Атаманюка 2016» (наметове 

містечко). 

  

  

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету    Світлана Видай 

      

 

 

 


