Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26 лютого 2020 року
м.Бурштин

№ 14/90-20

Про виконання міської цільової соціальної
програми «Оздоровлення і відпочинку
дітей та учнівської молоді в м. Бурштин
та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2019 рік
Відповідно до статтей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про оздоровлення
та відпочинок дітей», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань
гуманітарної політики, міська рада
вирішила:
1. Звіт відділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради про виконання
міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської
молоді в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2019 рік взяти до відома.

Міський голова

Роксолана Джура

Інформація по підсумкахоздоровленнядітей та молоді
м.Бурштин та с.Вигівка за 2019 рік
Турбота про здоров’ядітей є одним з основнихпоказниківставленнядержави до
проблем
підростаючогопокоління.
Тому
збереженняздоров’ядітейміста,
відновленняїхжиттєвих сил, умов проведеннязмістовногодозвілляучнівськоїмолоді у
канікулярнийперіод,
шляхом
організаціїякісногоповноцінногооздоровлення
та
відпочинку, є важливимнапрямком роботи відділу у справаах молоді і спорту. В м.
Бурштин та с. Вигівказагальначисельністьдітейшкільноговіку за данимидержстатзвітності
в 2019році 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 - 44 747 тис. грн.
Відділом у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради оздоровлено:
18 – дітейучасників АТО;
4 – дитини-сироти;
1- дитина інвалід;
21 – дітина з багатодітної та малозабезпеченої сім’ї;
1 – дитина, щоперебуває на диспансерному обліку;
2 – дітейпозбавленихбатьківськогопіклування;
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 виділено91 437грн. з яких:.
- ДП УДЦ «Молода гвардія» -3путівки на суму 28 413 грн.
- ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» 6путівок 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».
ЗгідноінформаціїЦентру первинної медицини на диспансерному обліку по
терапевтичномупрофілюперебуває 439дитини 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 «Бурштиновенамисто» чисельністю 8 школярівнашогоміста з 03 по
09серпняприймали
участь
в
обласніймолодіжнійпатріотичнійнауково
–

пізнавальнійпрограмі «Чорнийліс - 2019» в с. ВістоваКалуського району - фінансова
підтримка 5 000 грн.
Бурштинськимосередком ГО «Молода Просвіта» (ІваськевичОлександр) спільно з
відділому справах молоді і спорту організовано:
Вишкільнийтабір
«Гарт»
06-09
червня
2019
року,
с.
НовийМартинів.Учасники табору: близько 20 осібшкільного та студентськоговіку,
щовходятьдо складу Бурштинськогоосередкуорганізації.
Табір-місія «Відкрийсвоєсерце» - 15-19 липня 2019 року на базі ЗОШ №
3м. Бурштин. Учасниками табору булобільше 100 дітейшкільноговіку з м. Бурштин та
прилеглихсіл. Тривалістьтабору 5 днів. Фінансова підтримка табору – 6000 грн.
Деканальнийтабір «Нам пора для України жить» - 11-19 серпня (9 днів).
Учасники табору: 70 дітейшкільноговіку (м. Бурштин, м. Івано-Франківськ,
смт.Верховина та навколишні села). Співорганізатор: обласнетовариство «Просвіта»
Місцепроведення: с. НовийМартинів, 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 згромадженняммонастиря
«Сестер Воплоченого Слова» проведено оздоровчо-відпочинковийтабірна 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 Благодійноїорганізації "Благодійний фонд "Карітаспарафії
Священномученика Йосафата м. Бурштин" отця декана ДмитраШмігеляспільно звідділом
у
справах
молоді
і
спорту
Бурштинської
міської
ради
відбуласьодноденнапізнавальнапоїздка на гору Касова та с. Новий Мартинів для молоді з
обмеженимиможливостями 25 осіб (16-30 років) – 1500 грн.
На територіїБурштинського відділення Івано-Франківської ДЮСШ №1 було
проведено спортивно - відпочинковийтабір для 18дітейтривалістю 14 днів –
5000грн.(організація харчування)
Зініціатививідділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради та
співпраці ГО «Просвіта Молода» було проведено туристично-пізнавальнийпохід на гору
Говерла, з метою спортивного дозвіллядітей та молодіміста та вшанування Дня Прапора
України (70 осіб) – 5000грн.

Начальник відділу у справах молоді і спорту

Марія Козар

Пояснювальна записка
до проекту рішення Звіт про виконання Міської цільової соціальної програми
«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка на
2018-2021 роки» за 2019 рік»
від _________ №_______
Обґрунтування прийняття рішення.
Метою даного проекту є надання звіту про реалізацію міської цільової соціальної
програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка
на 2018 – 2021 роки» за 2019 рік.
Мета прийняття рішення

Головна мета програми - забезпечення загальних, життєвоважливих потреб дітей та
юнацтва в оздоровленні; збільшення кількості дітей , охоплених організованими
формами відпочинку та оздоровлення ; змістовному відпочинку, проведення оздоровчих
заходів.
Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Проект рішення сформовано відповідно до », ст. 5 Закону України «Про охорону
дитинства», на виконання Декларації від 15.12.1992 №2859 XII «Про загальні засади
державної молодіжної політики в Україні», Закону України від 04.09.2008 року №375 - VI
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», відповідно до ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».

2.

3.

Фінансово-економічне обґрунтування.

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету в межах
кошториснихпризначеньна 2019 рік. Було передбачено кошти в сумі 50 тис. грн.. з яких
використано на заходи з реалізації даної програми 44 тис.747 грн.
Піготувала
головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту
Галина Олексин
_________________

