Барська міська рада
ПРОЕКТИ РІШЕННЯ

1.

39 сесія

постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин
СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги :
1) Антонюк Тетяні Петрівні – на лікування;
2) Базай Мальвіні Мячиславівні - на лікування .
3) Болюх Марії Карпівні – на придбання газового котла для опалення квартири ;
4) Гребенюк Галині Сергіївні - на лікування та лікування сина Гребенюка А.І.;
5) Гребенюку Ігорю Петровичу - на лікування та лікування сина Гребенюка А.І.;
6) Заболотному Михайлу Миколайовичу – на лікування ;
7) Качовській Зінаїді Володимирівні - на лікування;
8) Криську Віктору Івановичу – на лікування;
9) Липі Григорію Миколайовичу – на лікування;
10) Ляшковій Олександрі Архипівні - на лікування ;
11) Москальчуку Олександру Святославовичу – на лікування;
12) Мостовому Юрію Руслановичу – на лікування;
13) Олендрі Галині Олександрівні– на лікування;
14) Токарю Сергію Петровичу – на лікування;
15) Чернецькому Олександру Володимировичу - на лікування;
16) Швецю Анатолію Дмитровичу – на лікування;
17) Осипчук Надії Василівні - – на лікування;
18) Березі Івану Григоровичу – на лікування;
19) Галецькому Григорію Ульяновичу – на лікування;
20) Гуцуляк Людмилі Олегівні - на лікування;
21) Качур Тетяні Петрівні - на лікування;
22) Ловчинському Анатолію Артуровичу – на лікування;
23) Мацьковій Марії Антонівні – на лікування.
24) Рудику Анатолію Станіславовичу – на лікування;
25) Ружанському Денису Олеговичу – на лікування;
26) Стаднік Аліні Миколаївні – на лікування сина Стадніка Владислава Генадійовича;
27) Юзвенко Лідії Василівні – на лікування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: на розгляд комісії.
2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про преміювання призерів олімпіад та
конкурсів з числа учнів закладів освіти Барської міської об’єднаної територіальної
громади у 2018-2019 навчальному році
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Положення про преміювання призерів олімпіад та
конкурсів з числа учнів закладів освіти Барської міської об’єднаної територіальної
громади у 2018 – 2019 навчальному році.

3.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про пришкільний табір відпочинку дітей з
денним перебуванням на 2019 рік
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити Положення про пришкільний табір відпочинку дітей з денним перебуванням
на 2019 рік, як тимчасово діючий, спеціально організований заклад, призначений для
відпочинку та розвитку дітей, відповідно до державних соціальних стандартів
надання послуг з відпочинку, створений на базі закладів загальної середньої освіти
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Барської міської ради, згідно Додатку.
2) Визнати таким, що втратило чинність, рішення 23 сесії Барської міської ради 8 скликання
від 19.04. 2018 р. «Про затвердження Положення про літній мовний табір з денним
перебуванням дітей».
3) Соціально-гуманітарному відділу забезпечити роботу пришкільних таборів відпочинку
дітей з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти Барської міської
ради у червні 2019 року .
4.

СЛУХАЛИ: Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Забезпечити у 2019 році організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей,
учнівської молоді Барської міської об’єднаної територіальної громади віком з 7 до 18
років в КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» з відпочинковою зміною тривалістю 16 днів за
рахунок коштів місцевого бюджету (в межах виділених асигнувань) та батьків за
наступними категоріями:
1.1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування ;
1.2) рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному
дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
1.3) діти з багатодітних сімей (троє та більше до 18 років);
1.4) діти з малозабезпечених сімей;
1.5) діти з інвалідністю;
1.6) діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних
життєвих обставинах;
1.7) діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту";
1.8) діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній
операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях;
1.9) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових
акцій громадянського протесту;
1.10) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
1.11) діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
1.12) талановиті та обдаровані діти (переможці та призери міських, районних,
обласних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань; відмінники
навчання), лідери дитячих громадських організацій; учасники дитячих творчих
колективів та спортивних команд;
1.13) вихованці закладів спортивного профілю та спортивних секцій, переможці
спортивних змагань;
1.14) діти працівників комунальних закладів та підприємств Барської міської ОТГ.
2) Оплата путівки за вказаними в п.п.1.1 – 1.11 даного рішення категоріями здійснюється
за рахунок коштів місцевого бюджету.
3) Оплата путівки за вказаними в п.п.1.12 – 1.13 даного рішення категоріями здійснюється
за рахунок коштів: батьків – 15%, місцевого бюджету – 85% вартості путівки.
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4) Оплата путівки за вказаними в п.п.1.14 даного рішення категоріями здійснюється за
рахунок коштів: батьків – 10%, місцевого бюджету – 90% вартості путівки.
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