
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

V сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 08 липня 2016 року          № 284 

 

Про внесення змін в міську цільову 

соціальну програму оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2018 роки 

 

Розглянувши і обговоривши зміни до міської цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки у відповідності п.22. ст. 

26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва, постійної комісії міської ради з 

питань освіти, науки, молоді, культури, спорту та туризму, Бережанська 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни в розділ 6 міської цільової соціальної програми оздоровлення 

та відпочинку дітей на 2016-2018 роки «Напрями діяльності та заходи 

програми», а саме: 

1.1. пункт 1 скасувати та викласти в новій редакції (додаток 1). 

1.2. пункт 3 добавити підпунктом 4 (додаток 2). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Гончара П.В. 
 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 



Додаток 1  

до рішення сесії міської ради № 284 від 08.07.2016 року 
№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість),тис. грн.  

у тому числі: 

Очікуваний результат 

1. Оздоровча 

діяльність  

1.Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку для дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-

переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції, а також дітей, що 

проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська 

області)  

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський бюджет 

в межах 

кошторисних 

призначень 

100,0 100,0 100,0 Охоплення організованим 

оздоровленням та відпочинком 

протягом літніх канікул дітей, 

які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки 

2. Організація роботи (забезпечення харчування) 

пришкільних, профільних таборів, таборів праці та 

відпочинку 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський бюджет 

в межах 

кошторисних 

призначень 

30,0 50,0 50,0 Охоплення відпочинком 

протягом літніх канікул дітей, 

які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, 

забезпечення харчування у 

пришкільних таборах 

3. Організація тематичних вишкільних наметових 

таборів національно-патріотичного спрямування 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський бюджет 

в межах 

кошторисних 

призначень 

10,0 10,0 10,0 Виховання у дітей почуття 

національної свідомості, 

патріотизму та популяризації 

європейських демократичних 

цінностей 

4. Оплата транспортних послуг щодо перевезення 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, в першу чергу дітей, батьки яких є 

учасниками антитерористичної операції по території 

України 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський бюджет 

в межах 

кошторисних 

призначень 

10,0 10,0 10,0 Забезпечення перевезення  

дітей по території України, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки 

 

Додаток 2  

до рішення сесії міської ради № 284 від 08.07.2016 року 

3. Освітньо-

виховна 

діяльність 

4. Проведення зустрічей, семінарів та лекцій з 

підлітками, схильними до правопорушень, напередодні 

відкриття оздоровчого сезону та під час оздоровчої 

кампанії в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку  

Щороку Служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям з 

дітьми 

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - профілактика негативних 

проявів у дитячому середовищі  

 

Секретар міської ради            Гончар П.В. 


