
 
Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29.09.2021                                                м.Бурштин                                                          №169 

        

 

 

Про підсумки оздоровлення і відпочинку 

дітей та молоді  Бурштинської територіальної 

громади за 2021 рік. 

 

 

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом  України «Про охорону дитинства», Законом України  «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

гуманітарної політики, виконавчий комітет міської ради вирішила: 

 

1.Інформацію відділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради про 

підсумки оздоровлення і відпочинку дітей та молоді  Бурштинської територіальної громади за 

2021 рік взяти до відома. 

2.Фінансовому відділу міської ради (Ольга Петровська) передбачити при формуванні 

бюджету Бурштинської територіальної громади на 2022 рік кошти для оздоровлення дітей  та 

молоді пільгових категорій та обдарованих дітей. 

3.Відділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради (Марія Козар) надавати 

організаційну, методичну допомогу громадським молодіжним організаціям міста у реалізації 

оздоровчих програм та проєктів. 

4.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного виконавця – відділ у справах молоді і спорту (Марія Козар). 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення 

№169 від 29.09.2021 

 

 

Інформація по підсумках оздоровлення дітей та молоді 

Бурштинської територіальної громади  

 

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

проблем підростаючого покоління. Тому збереження здоров’я дітей громади, 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 та спорту. В Бурштинській громаді загальна 

чисельність дітей шкільного віку за даними держстатзвітності в 2021 році становить 2310. 

Організація оздоровлення, відпочинку дітей та молоді в Бурштинській громаді 

проводиться відповідно до рішення міської ради 11.12.2020р. №25/2-20 «Про затвердження 

програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років» та рішення Бурштинської міської ради від 23 

грудня 2020 року №10/3-20 «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021 рік» на оздоровлення дітей  передбачено кошти в сумі 100 000 тис.грн.,  на даний час 

освоєно - 34 700тис. грн. 

  В 2021 році на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки з державного бюджету виділено 2 путівки в ДП  УДЦ «Молода гвардія»    

на суму 25 333 грн. 

З обласного бюджету – виділено 14 путівок  на суму 133 807  грн. 

- Дитячий табір «Едельвейс» смт. Микуличин, Яремчанська ТГ – 1 путівка на суму   11 502 

грн. 

-  Дитячий табір «Перлина Придністров’я» с. Михальче Гроденківська ТГ - 4 путівки на 

суму   43 016 грн. 

- Дитячий табір «Карпатські мрії» смт. Микуличин Яречанська ТГ – 1 путівка суму 10 848  

грн.  

- Дитячий табір «Перлина Карпат» с. Витвиця, Калуська ТГ – 1 путівка на суму   11 321 

грн. 

- Дитячий лікувально – оздоровчий комплекс «Сокіл» Галицька ТГ 7- путівок       75% 

фінансування на суму  57 120 грн. 

Залучені  також кошти компанії  ДТЕК «Бурштинська ТЕС» – 15 путівок на суму             

163 200 грн. для дітей пільгових категорій, більшість з яких діти учасників АТО.  

Згідно інформації комунального  некомерційного підприємства «Бурштинський 

міський Центр первинної  медико-санітарної допомоги» оздоровлено:   

 з державного бюджету - 8 дітей. 

 з обласного бюджету - 12 дітей.  
 Бурштинським осередком ГО «Молода  Просвіта» (Іваськевич Олександр) спільно з 

відділом у справах молоді і спорту організовано: 

 Табір-місія «Будь святим» - 29 липня – 01 серпня  2021 року на базі ЗОШ № 3      

м.Бурштин. Учасниками табору було  110 дітей шкільного віку з Бурштинської ТГ. Фінансова 

підтримка табору – 6000  грн. 

 Наметовий табір «Нам пора для України жить» - 15-23 серпня в с. Новий Мартинів. 

Учасники табору 60 дітей шкільного віку Бурштинської ТГ. Фінансова підтримка з міського 

бюджету даного табору становить 11000 грн. 



Відділом у справах молоді та  спорту консолідовано з згромадженням монастиря 

«Сестер Воплоченого Слова» проведено оздоровчо-відпочинковий табір на території 

монастиря для 50 дітей тривалістю 6 днів. З міського бюджету виділено кошти в сумі    6000 

грн. для  придбання необхідного інвентарю. Також монашою спільнотою «Сестер 

Воплоченого Слова» проведено табір в смт. Микуличин Яремчанської ТГ для дітей пільгових 

категорій,  фінансова підтримка в сумі 6000 грн.  

 За ініціативи директора Благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас парафії 

Священномученика Йосафата м. Бурштин"  отця декана Дмитра Шмігеля спільно з відділом у 

справах молоді та спорту Бурштинської міської ради відбулись поїздки для дітей з 

інвалідністю до історично-духовних центрів «Унів» та «Гошів» з метою проведення духовного 

дозвілля    фінансова підтримка – 8000 грн. 

 На території Бурштинського відділення  Івано-Франківської  ДЮСШ №1 було 

проведено спортивно - оздоровчий табір для 20 дітей,  фінансова підтримка - 2700 грн. 

 З ініціативи відділу у справах молоді та спорту Бурштинської міської ради та співпраці 

ГО «Просвіта Молода» було проведено туристично-пізнавальний похід на гору Говерла, з 

метою спортивного дозвілля дітей та молоді Бурштинської громади та вшанування Дня 

Прапора України (100 осіб) фінансова підтримка – 10 000 грн.   

  

 

 

  

Начальник відділу 

 у справах молоді та спорту                                                                               Марія  Козар  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


