
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXIV сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26 червня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1122                                      

                                

Про зміни до рішення ІХ сесії 

міської ради VІІ скликання 

22 грудня 2016 року №501  

 

 

 Відповідно до статті 7 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок 

дітей”, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою оздоровлення та забезпечення 

повноцінного відпочинку дітей та підлітків, створення належних умов для 

освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи та організації 

якісного медичного обслуговування і харчування 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 – 

2019 роки, затвердженої рішенням ІХ сесії міської ради VІІ скликання 22 

грудня 2016 року №501, а саме: 

1.1. У розділі 1 «Паспорт Програми» в восьмому рядку «Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми» збільшити 

фінансування з міського бюджету на 199,9 тис. грн. 

1.2. У розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми» абзац 

п’ятий та шостий викласти в редакції: 

«Реалізація Програми розрахована на 3 роки. Протягом її дії планується 

використати 4 709,9 тис. грн.  

З них 3 359,9 тис. грн. з міського бюджету згідно з додатком до 

Програми.». 

1.3. У Додатку 2 до рішення «Розрахунок потреби коштів для реалізації 

Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2017- 2019 роки» збільшити 

фінансування з міського бюджету у 2018 році на 199,9 тис. грн. 

1.4. У Додатку до Програми «Заходи щодо реалізації Програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2017- 2019 роки» у стовпчику восьмому 

підпункту 1.1, (Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та 



відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) 

обсяги фінансування збільшити на 199,9 тис. грн. 

- загальну суму фінансування на 2018 рік викласти в редакції 1252,9 тис. 

грн. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

   

 

 

Міський голова                         Б. Андріїв 

 

 


