
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  18.10.2017            №  199 

 

Про підсумки  оздоровлення  

і відпочинку дітей та молоді 

міста Бурштин та села Вигівка  

станом на 5 жовтня  2017 року 

 

 На виконання рішень виконкому від 21.09.2016 № 192 «Про підсумки оздоровлення і 

відпочинку дітей та молоді міста Бурштин та села Вигівка» та від 29.12.2016 № 264 « Про 

план роботи виконкому на 2017 рік», 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 2017 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 2018; 

3  Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська)  передбачити  при формуванні 

бюджету міста на 2018 рік збільшення коштів 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 урізноманітнити форми 

проведення пришкільних мовних таборів  на 2018 рік; 

6  Комунальній організації «Бурштинська  міська центральна  лікарня» (С.Сопільняк) 

покращити роботу щодо санаторно-курортного оздоровленні дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку;  

7  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання  рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – відділ у справах молоді  і 

спорту (Козар М.С.); 

8 Рішення виконавчого комітету  від 21.09.2016 № 192 «Про підсумки оздоровлення 

і відпочинку дітей та молоді міста Бурштин та села Вигівка» вважати таким, що 

виконано та зняти з контролю. 

9 Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності  виконавчих органів міської ради Кицелу Н.Ю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Роксолана Джура 


