проект рішення

Про підсумки оздоровлення
і відпочинку дітей та молоді
міста Бурштин та села Вигівка
за 2019 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 2019 році взяти до відома (додається);
3 Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) передбачити при формуванні
бюджету міста на 2020 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;
7 Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення
покласти на головного відповідального виконавця – відділ у справах молоді і спорту
(Козар М.С.);
8 Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кицелу Н.Ю.

Міський голова

Джура Р.О.

Заступник міського голови

Кицела Н.Ю.

Юридичний відділ

_____________

Виконавець

Козар М.С.

Інформація по підсумках оздоровлення дітей та молоді
м.Бурштин та с.Вигівка станом на 21.11.2019р.
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
роботи
відділу
у
справаах
молоді
і
спорту.
В м. Бурштин та с. Вигівка загальна чисельність дітей шкільного віку за даними
держстатзвітності в 2019 році становить 1720.
Організація оздоровлення, відпочинку дітей та молоді м. Бурштина та
с. Вигівка проводиться відповідно до рішення міської ради від 26 січня 2018року №06/4418 «Про затвердження міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку
дітей та учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021рр» та рішення міської
ради від 20.12.2018 року №24/65-18 «Про Бюджет м. Бурштин на 2019 рік». ». З бюджету
міста на 2019р.на оздоровлення дітей передбачено кошти в сумі 50 000 тис.грн., на
даний час освоєно - 43 247тис. грн.
Відділом у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради оздоровлено:
18 – дітей учасників АТО;
4 – дитини-сироти;
1- дитина інвалід;
21 – дітина з багатодітної та малозабезпеченої сім’ї;
1 – дитина, що перебуває на диспансерному обліку;
2 – дітей позбавлених батьківського піклування;
2 – дітей внутрішньо-переміщених осіб
19 – талановитих та обдарованих дітей

В 2019 році на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки з державного бюджету виділено 91 437 грн. з яких:.
- ДП УДЦ «Молода гвардія» -3 путівки на суму 28 413 грн.
- ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» 6 путівок на суму 63 024 грн.
З обласного бюджету 86 203 грн.
- Дитячий табір «Карпатські мрії» смт. Микуличин – 2 путівки на суму
13 502 грн.
- Дитячий заклад санаторного типу «Перлина Карпат» м.Долина - 2 путівки на
суму 13 754 грн.
- Дитячий табір «Лімниця» Калуський район – 4 путівки суму 22 848 грн.
- Дитячий лікувально – оздоровчий комплекс «Сокіл» Галицький район:
3-путівки 100% фінансування на суму 20 628 грн.
3- путівки 75% фінансування на суму 15 471 грн.
Залучені
також кошти ДТЕК Бурштинської ТЕС – 44 путівки на суму
435 600 грн. для дітей пільгових категорій, більшість з яких діти учасників АТО. Профком
Бурштинської ТЕС оздоровив 340 дітей м.Бурштина в санаторно-оздоровчому закладі
«Сокіл».
Згідно інформації Центру первинної медицини на диспансерному обліку по
терапевтичному профілю перебуває 439 дитини з них оздоровлені:
- амбулаторно 250 дітей;
- стаціонарно 299 дитина;
- санаторно -курортно 53 дітей, з них 3 дитини-інвалід, 8 – сироти, 11 –
багатодітних та малозабезпечених, 20 – диспансерний облік.
Команда «Бурштинове намисто» чисельністю 8 школярів нашого міста з 03 по 09
серпня приймали участь в обласній молодіжній патріотичній науково –

пізнавальній програмі «Чорний ліс - 2019» в с. Вістова Калуського району - фінансова
підтримка 5 000 грн.
Бурштинським осередком ГО «Молода Просвіта» (Іваськевич Олександр) спільно
з відділом у справах молоді і спорту організовано:
Вишкільний табір «Гарт» - 06-09 червня 2019 року, с. Новий Мартинів.
Учасники табору: близько 20 осіб шкільного та студентського віку, що входять до складу
Бурштинського осередку організації.
Табір-місія «Відкрий своє серце» - 15-19 липня 2019 року на базі
ЗОШ № 3м. Бурштин. Учасниками табору було більше 100 дітей шкільного віку з
м. Бурштин та прилеглих сіл. Тривалість табору 5 днів. Фінансова підтримка табору –
6000 грн.
Деканальний табір «Нам пора для України жить» - 11-19 серпня (9 днів).
Учасники табору: 70 дітей шкільного віку (м. Бурштин, м. Івано-Франківськ,
смт.Верховина та навколишні села). Співорганізатор: обласне товариство «Просвіта»
Місце проведення: с. Новий Мартинів, Галицького району. Бюджет близько 100 000 грн.
Залучено 50 000 грн в рамках конкурсу «Громада своїми руками» на придбання 15
наметів.Фінансова підтримка з міського бюджету даного табору становить 9000 грн.
Табір-туристичний перехід Карпатами «Я люблю свій край» 23-28
серпня учасники 20 осіб молоді міста. Фінансова підтримка - 3000 грн.
Відділом у справах молоді і спорту консолідовано з згромадженням монастиря
«Сестер Воплоченого Слова» проведено оздоровчо-відпочинковий табір на території
монастиря для 40 дітей тривалістю 6 днів. З міського бюджету виділено кошти в сумі
6500 грн. для перевезення учасників табору до зоопарку «Лімпопо» с. Меденичі
Львівської області.
За ініціативи директора Благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас парафії
Священномученика Йосафата м. Бурштин" отця декана Дмитра Шмігеля спільно з
відділом у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради відбулась одноденна
пізнавальна поїздка на гору Касова та с. Новий Мартинів для молоді з обмеженими
можливостями 25 осіб (16-30 років) – 1500 грн.
На території Бурштинського відділення Івано-Франківської ДЮСШ №1 було
проведено спортивно - відпочинковий табір для 18 дітей тривалістю 14 днів –
5000 грн. (організація харчування)
З ініціативи відділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради та
співпраці ГО «Просвіта Молода» було проведено туристично-пізнавальний похід на гору
Говерла, з метою спортивного дозвілля дітей та молоді міста та вшанування Дня Прапора
України (70 осіб) – 5000 грн.

Начальник відділу у справах молоді і спорту

Марія Козар

