
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про  організацію відпочинку 

та оздоровлення дітей і підлітків  

влітку 2017 року 
 

 

Відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, 

рішення ІХ сесії міської ради VIІ скликання 22 грудня 2016 року №501 „Про 

Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки”, з метою  

оздоровлення  та  забезпечення  повноцінного відпочинку дітей та підлітків, 

створення належних умов для освітньої, культурно-виховної,  фізкультурно-

оздоровчої роботи, організації якісного медичного обслуговування і 

харчування, виконком міської  ради  ВИРІШИВ: 

 1. Організувати в м. Ужгороді табори відпочинку з денним перебуванням 

для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в одну 

зміну терміном 14 днів з 29.05.2017 по 16.06.2017 за кошти міського бюджету 

на базі: спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови (90 дітей); спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов (210 дітей); загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 ім. 

В.С. Гренджі-Донського (120 дітей);  багатопрофільного ліцею «Інтелект»ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 11 (150 дітей); ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 (180  дітей), ліцею «Лідер»ЗОШ І-

ІІІ ст. № 20 (180 дітей). 

 2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) 

профінансувати видатки на  табори з денним перебуванням на базі навчально-

освітніх закладів міста. 

 3. Управлінню освіти (Бабунич О.Ю.) розробити та затвердити кошторис 

витрат, організувати розподіл путівок за кошти бюджету, забезпечити табори 

педагогічними працівниками, медперсоналом та затвердити норми харчування 

на одну дитину у розмірі 30 грн./день згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування в 

навчальних та оздоровчих закладах” (додаток № 6). Дозволити залучати 

позабюджетні кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

 4. Керівникам установ, на базі яких організовуються табори, своєчасно 

підготувати заклади до прийому дітей. 

 5. Начальнику відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства управління Держпродспоживслужби в м. Ужгород       



(Коломоєць Л. В.) здійснювати контроль за дотриманням належних санітарно-

гігієнічних умов у таборах. 

 6. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді        

(Василиндра О.М.) вжити заходів щодо контролю та реєстрації оздоровчих 

закладів будь-яких форм власності та забезпечити здійснення єдиного 

моніторингу літньої оздоровчої кампанії 2017 року в м. Ужгороді. 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  Білака О. П. 

 

 

 

 

Міський голова                                 Б. Андріїв 
 


