УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
7 сесія

8 скликання

05.05. 2017р.

Про підготовку КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна»
до літнього оздоровчого періоду
На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», сесія Барської міської ради
ВИРІШИЛА:
Забезпечити організацію відпочинку міських дітей, учнівської молоді та студентства
віком з 7 до 18 років в КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» з відпочинковою зміною
тривалістю 16 днів за рахунок коштів міського бюджету (в межах виділених
асигнувань) та батьків за наступними категоріями:
1.1. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування ;
1.2. Діти з багатодітних сімей (троє та більше до 18 років);
1.3. Діти з малозабезпечених сімей;
1.4. Діти-інваліди;
1.5. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту";
1.6. Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання,
одержаного в період участі в антитерористичній операції;
1.7.
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;
1.8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
1.9. Талановиті та обдаровані діти (переможці та призери міських, районних, обласних,
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань; відмінники навчання);
1.10. Вихованці спортивних навчальних закладів та секцій, переможці спортивних
змагань;
1.11. Діти працівників комунальних підприємств, закладів.
1.

2. Оплата путівки за вказаними в п.п.1.1-1.8 даного рішення категоріями здійснюється за
рахунок коштів місцевого бюджету.
3. Оплата путівки за вказаними в п.п.1.9 – 1.11 даного рішення категоріями здійснюється
за рахунок коштів: батьків – 10%, міського бюджету – 90% вартості путівки.

4. Діти пільгових категорій, батьки яких не працюють, отримують путівки за рахунок
міського бюджету (в межах виділених асигнувань).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та
міжнародних відносин.
Міський голова

А.А. Цицюрський

Секретар м/р Подуфалов В.М. _______________________________
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В._____________
Начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н.О.._____________

