Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22 лютого 2019 року
м.Бурштин

№ 23/68-19

Про виконання міської цільової соціальної програми
«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді
в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2018 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», врахувавши рекомендації комісій з питань бюджету та економічного
розвитку, 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 2018 рік взяти до відома.

Міський голова

Роксолана Джура

Звіт про виконання міської цільової програми «Оздоровлення і відпочинку
дітей та учнівської молоді в м.Бурштин та с.Вигівка на 2018рік»
Організація оздоровлення, відпочинку дітей та молоді відділом у справах молоді і
спорту Бурштинської міської ради влітку 2018 року проводиться відповідно до Закону
України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” від 21.05.2009 року № 1401-VI із
змінами та доповненнямивідповідно до наказу департаменту освіти науки та молодіжної
політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації №361 від 31.05.2018р. «Про
організацію оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
влітку 2018року» та згідно рішення міської ради від 26 січня 2018р. №06/44-18 «Про
затвердження міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та
учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 рр.».
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Вигівказагальначисельністьдітейшкільноговіку за данимидержстатзвітності в 2018році
становить 1656дітей (від семи досімнадцятироківвключно).
В 2018 році на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки з обласного бюджету виділено 105 783,75грн з яких:.
- ДП УДЦ «Молода гвардія» -3 (100% бюджетні) – 2 (50%-фінансується за
рахунок державного бюджету) путівки на суму 33 055,75 грн.
- ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» 1 бюджетна путівка, 1 путівка,
вартість, яких фінансується за рахунок державного бюджету на
30%загальнасума12 048грн.
- Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Сокіл» 10 бюджетних
путівок вартістю 60 680грн.
Відповідно до прийнятої міської цільової програми«Оздоровлення і відпочинку
дітей та учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка на на 2018-2021 рр». з бюджету міста
виділено 50 000 грн. на оздоровчу кампанію 2018 року, освоєно - 35 991грн..Відділом у
справах молоді і спорту Бурштинськоїміської ради оздоровлено:
16 – дітейучасників АТО;
10– дитини-сироти, дітейпозбавленихбатьківськогопіклування;
36– дітей з багатодітної та малозабезпеченої сім’ї;
7– дітей, щоперебувають на диспансерному обліку;
3 – дітей, якіперебувають на обліку СЖО
3 – дітейвнутрішньо-переміщенихосіб
24 – талановитих та обдарованих дітей

ПК «ДТЕК Бурштинська ТЕС» виділено 35путівок для дітейучасників АТО таінших
пільгових категорій,загальна вартість котрих складає212415грн.
Відділом освіти і науки Бурштинської міської ради оздоровлення дітей
проводилось у формі пришкільних літніх таборів, які діяли у 5 загальноосвітніх
навчальних закладах (Бурштинській ЗОШ I-III ступенів №1«Зелена планета» -20
дітей,Бурштинській ЗОШ I-III ступенів №2 «Ровесник» - 25 дітей, Бурштинській ЗОШ I-III
ступенів №3 «Лідер» – 40 дітей, Бурштинській гімназії табір відпочинку «Мрія» – 40
дітей, Бурштинському НВК «Сонячний» – 20 дітей). Загальна кількість дітей залучених до
відпочинку у літніх таборах становить 145 осіб, які мають першочергове право на

оздоровлення відповідно до законодавства.Вартість харчування 1 дитини становила 25
грн/1 день. Загальна сума коштів, витрачених на організаціюлітніхтаборів50 750грн.
Згідноінформації КО «Бурштинськаміська центральна лікарня» на диспансерному
обліку по терапевтичномупрофілюперебуває 482 дитини з них оздоровлені:
- амбулаторно 395 дітей;
- стаціонарно122дитина;
- санаторно-курортно45дітей(8санаторій
«Джерело»,1
дитина
з
супроводжуючим в санаторій «Хаджибей», 1 путівка м/д в Солотвино, 24
дитини в санаторії «Ясень» 8 – в санаторій «Сніжинка», 13- в санаторій
«Єзупіль»).
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у
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з
згромадженняммонастиря «Сестер Воплоченого Слова» проведено оздоровчовідпочинковийтабірна території монастиря для 50 дітей тривалістю 6 днів, відділом
виділено –3 000грн.
ЗініціативиБурштинського осередку ГО «Молода Просвіта» за підтримкивідділу у
справах молоді і спорту було проведено 3денний духовно - відпочинковийтабір – місію
«Випробувані,як золото!» для 102дітей (віком6-11 років) на територіїБурштинської ЗОШ
№3, виділено5000 грн.
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Бурштинського осередку ГО «Молода Просвіта» за підтримкивідділу у справах молоді і
спорту було проведенодеканальний табір(наметове містечко) в с. Новий Мартинів з
цілодобовим перебуванням «Нам пора для України жить» з 12-20 серпня 2018р. для 45
дітей виділено - 5 300грн. та залучено 35 000грн для придбання наметів.
На територіїБурштинської ДЮСША(директор Маковій В.Д.) було проведено
спортивно - відпочинковийтабір«Золоте Весельце» для дітейз 04-21.06.2018р. – 5000 грн.
Зініціатививідділу у справах молоді і спорту Бурштинськоїміської ради та
співпраці ГО «Просвіта Молода» було проведено туристично-пізнавальнийпохід на гору
Говерла, з метою спортивного дозвіллядітей та молодіміста та вшанування Дня Прапора
України (90 осіб) –6500 грн.та залучено 6 500грн.

Начальник відділу у справах молоді і спорту _______

Козар М.С.

