
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  27 вересня  2019 року                                                                             № 87 

м. Помічна 

                                                           
Про підсумки оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2019 року 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», 

Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Інструкції з 

організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 

року № 305, заслухавши інформації начальника відділу освіти виконавчого 

комітету Помічнянської міської ради Семашко Н.В. та начальника Центру 

надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету Помічнянської 

міської ради Бугра Ю.В. про проведення оздоровлення та відпочинку дітей 

влітку 2019 року, з метою покращення оздоровлення та відпочинку дітей у 

2020 році, керуючись статтями 11, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконком міської ради   в и р і ш и в : 

                                                                        

1. Інформації начальника відділу освіти виконавчого комітету  

Помічнянської міської ради Семашко Н.В. та начальника Центру надання 

соціальних послуг населенню виконавчого комітету Помічнянської міської 

ради Бугра Ю. В. про проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 

2019 року взяти до відома. (додається) 

 

2. Центру надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету  

Помічнянської міської ради та Відділу освіти  виконавчого комітету  

Помічнянської  міської ради: 

1) спрямовувати роботу щодо організації постійного контролю за 

якісним відпочинком дітей, в першу чергу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, батьки яких загинули, 

перебувають або перебували в районах проведення антитерористичної 

операції, дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, талановитих та 

обдарованих дітей; 

2) не допускати скорочення існуючої мережі пришкільних таборів з 

денним перебуванням; 

 

 



 

 

3) при формуванні бюджету на 2020 рік передбачити кошти на 

придбання путівок у дитячі оздоровчі заклади для дітей пільгових категорій. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                            

Щербатюка  А.С. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення  

виконкому міської ради  

від 27.09.2019 року № 87 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року 

 

Про відпочинок 

На території Помічнянської ОТГ у 2019 році було відкрито 4 

пришкільних табори з денним перебуванням на базі закладів загальної 

середньої освіти громади, відпочинкова зміна у яких тривала 14 днів. Також з 

01 червня по 31 серпня всі   заклади дошкільної  освіти були переведені на 

санаторний режим роботи, де діти отримували другий сніданок у вигляді 

фруктів, соків тощо (вартість харчування було збільшено на 10 %), при цьому 

вартість батьківської плати  не підвищувалася. 

На харчування дітей у таборах з денним перебуванням було 

використано 169 048,33 грн.  з  міського бюджету. У цьому році витрати на 

харчування однієї дитини на день становили у закладах загальної середньої 

освіти – 30 грн. 

Оздоровленням було охоплено 455 дітей, що складає 40 % від  усіх  

учнів закладів загальної середньої освіти. 

Відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської  міської ради 

було розроблено план загальноміських заходів для пришкільних таборів 

щодо проведення змістовного дозвілля дітей, у якому було передбачено: 

спортивно-масові, ігрові, концертні програми та організовано 12 поїздок до                      

м. Кропивницький та туристично-розважального комплексу «Козацька 

долина» у с. Карбівка. 

Всі заклади пройшли перевірки та мали повні пакети документів для 

проведення відпочинку. 

 

Про оздоровлення 

За рахунок коштів міського бюджету було придбано 6 путівок для дітей 

соціально-незахищених категорій та направлено їх у дитячий оздоровчий 

заклад "Чайка"місто Гайворон, із них: 2 дітей з багатодітних сімей,  4 дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Департаментом соціального захисту населення ОДА було надано 11 

путівок за рахунок обласного бюджету. Всі путівки були розподілені у 

порядку черги та відповідно до пільгових категорій дітей. 

З них 5 дітей було оздоровлено в закладі "Чайка"місто Гайворон                                    

(1 дитина  з малозабезпеченої сім′ї, 1 дитина учасника АТО, 1 дитина сирота, 

2 дітей з багатодітних сімей) 4 дитини в оздоровчому таборі «Дружба»                                      

с. Войнівка, Олександрівський район (2 дитини учасників АТО, 2 дитини  з 

малозабезпечених сімей), 2 дитини оздоровлено в оздоровчому таборі 

«Перлина Черномор′я» с. Сергіївка Б.Дністровський район Одеська область                                      

(1 дитина сирота, 1 дитина з багатодітної родини).  

Всього використано на придбання путівок з міського бюджету                                                          

39,0 тис.грн., та 82 тис.грн. з обласного бюджету. 


	Р І Ш Е Н Н Я

