
УКРАЇНА
БРОШНІВ-ОСАДСЬКАСЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15 травня 2019 року № 26

Про організацію відпочинку і
оздоровлення дітей та молоді
Брошнів-Осадської ОТГ у 2019 році

Відповідно до Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
«Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.1997
№ 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення
дітей в Україні», листа Міністерства соціальної політики України від 15.06.2018
р. №11532/0/2-18/37 «Про передачу функцій щодо організації оздоровлення та
відпочинку дітей», Програми оздоровлення і відпочинку дітей та молоді Брошнів
– Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2018-2020
роки, з метою забезпечення повноцінного відпочинку, оздоровлення та
зайнятості дітей в літній період, організації оздоровлення та відпочинку дітей,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення належних
умов для освітньої, культурно-виховної,фізкультурно-оздоровчої та спортивної
роботи, виконавчий комітет Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної
територіальної громади

ВИРІШИВ:
1. Інформацію заступника селищного голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Н.Олексюк про організацію відпочинку і оздоровлення
дітей та молоді Брошнів-Осадської ОТГ у 2019 році взяти до відома.

2. Відділу охорони здоров’я та соціальної політики виконавчого
комітету (О.Зорій)

1.1. Забезпечити формування та постійне оновлення банку даних
дітей пільгових категорій, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах,
які мають право на отримання пільгових путівок.

1.2. Забезпечити у першочерговомупорядку відпочинок та
оздоровлення дітей, що відносяться до пільгових категорій, визначених Законом



України «Про оздоровлення і відпочинок дітей»; дітей-сиріт; дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей із сімей загиблих учасників масових акцій
громадськогопротесту під час лютневих подій на Майдані Незалежності; дітей,
батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередню участь в АТО
(учасники АТО); дітей внутрішньо-переміщених осіб, враховуючи соціальний
статус дитини і матеріальне становище сім’ї у якій вона виховується.

1.3. Здійснювати підбір та направлення на оздоровлення дітей
пільгових категорій згідно путівок, придбаних за державні кошти, кошти
обласного та селищного бюджетів.

1.4. Забезпечити придбання, за кошти селищного бюджету,путівок в
оздоровчі заклади та забезпечити підбір і направлення дітей пільгових категорій
на оздоровлення.

2.6. Здійснювати організаційно-методичні заходи із забезпечення змістовного
оздоровлення та відпочинку дітей: підготовку відповідних документів для
забезпечення організації та проведення оздоровчої кампанії, узагальнення звітів,
показників щодо оздоровлення дітей та молоді Брошнів-Осадської ОТГ
впродовж оздоровчої кампанії для оперативного інформування виконавчого
комітетуселищної ради ОТГ.

2.7. Організувати в червні місяці відпочинок 100 дітей у наметовому таборі
в урочищі «Конвалія» за рахунок коштів передбачених селищним бюджетом,
батьківської доплати, спонсорських коштів та інших коштів не заборонених
чинним законодавством.

2.8. Забезпечити виконання планових показників охопленнядітей
оздоровленням та відпочинком.

2.9. Забезпечити укладання угод на закупівлю послуг по
оздоровленнюта відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки.

3. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчогокомітетуселищної
ради ОТГ (Л.Чалчинська) сприяти впровадженню нових форм і методів
виховання дітей з метою духовного відродження нації та утвердження
національних традицій, забезпеченню змістовного дозвілля, естетичному
вихованню, фізкультурно-спортивній роботі під час відпочинку на літніх
канікулах.

4. Фінансовому відділу виконавчогокомітетуселищної ради ОТГ
(І.Олексюк) забезпечити фінансування заходів з відпочинку та оздоровлення
дітей в 2019 році.

5. Відділу інформаційної діяльності, зв'язків із громадськістю, ЗМІ та
громадськими організаціями виконавчого комітету селищної ради (.Шепіда)
забезпечити висвітлення на офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук та
офіційному веб-сайті Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ інформаційних
матеріалів про організацію оздоровлення та відпочинку дітей

6. Інформацію про результати оздоровлення та відпочинку дітей
Брошнів-Осадської ОТГ у 2019 році заслухати на засіданні виконавчогокомітету
селищної ради ОТГ.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчихорганів ради (Н.Олексюк).



Перший заступник селищного голови БогданМельник


