
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  25 листопада 2016 року              № 163 

 

Про підсумки літнього 

оздоровлення дітей  

 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

25 травня 2016 року №316-од «Про організацію літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2016 році», розпорядження міського голови від 02 червня 

2016 року №243 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 

2016 році», міської цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бережанської міської ради від 

25 лютого 2016 року №116, відділом освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради забезпечено організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 

дитячих оздоровчих закладах. 

Протягом 2016 року оздоровленням і відпочинком охоплено 1049 дітей 

шкільного віку, що становить 52,8% від загальної кількості (1988 чол.), з них 

323 охоплені оздоровленням та 726 – відпочинком. У тому числі 8 дітей із 

категорії  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 17 дітей-

інвалідів, 407 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 1 дитина, яка 

постраждала від наслідків Чорнобильської катастрофи, 249 дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку,  328 талановитих та обдарованих дітей, 

38 дітей учасників антитерористичної операції, 1 дитина внутрішньо 

переміщених осіб. 

У літній період при міських загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ 

ступенів були організовані мовні табори, заняття в яких проводили вчителі 

англійської мови та волонтери, при будинку творчості школярів і молоді – 

тематична зміна художньо-естетичного і туристсько-краєзнавчого напряму 

«Веселий вулик». 

За рахунок коштів міського бюджету (54,5 тис. грн.) було оздоровлено 

відпочинком 24 дитини: 8 в оздоровчому таборі «Наталія» с.Рахів 

Закарпатської області, 16 в оздоровчому комплексі «Збруч» смт. Скала-

Подільська Борщівського району. За рахунок коштів обласного бюджету: 5 

дітей в оздоровчому закладі «Лісова пісня» м. Борщів, 8 дітей в оздоровчому 

комплексі «Збруч» смт. Скала-Подільська Борщівського району, 11 дітей в 

оздоровчому комплексі «Лісовий» с. Скоморохи Бучацького району, 9 дітей в 



оздоровчому таборі «Ромашка» с. Нирків Заліщицького району, 1 дитина в 

офтальмологічному санаторії «Барвінок».  Крім того, 7 дітей оздоровлювались 

в державному підприємстві «Український дитячий центр «Молода Гвардія»      

м. Одеса. 

Враховуючи підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 

році, з метою удосконалення організації повноцінного відпочинку та 

оздоровлення дітей, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі делегованих повноважень виконавчий  

комітет Бережанської міської ради,  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.   Інформацію відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році  прийняти 

до відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки та організації літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2017 році, що додаються. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити організацію виконання 

заходів з підготовки та організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 

2017 році та про проведену роботу інформувати відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради до 05 травня 2017 року. 

4.  Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради забезпечити 

координацію і узагальнення проведеної роботи з питань підготовки до 

оздоровчої кампанії та про стан її виконання інформувати відділ сім’ї та молоді 

Тернопільської обласної державної адміністрації до 10 травня 2017 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М. 

  

 

 

           Міський голова               В.Я. МУЗИЧКА 

   
           Захарків І.І.    

          Савочка В.І. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Додаток  

 до рішення виконавчого комітету   

 міської ради від 25.11.2016 року № 163 
 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки та організації літнього оздоровлення та відпочинку  

дітей у 2017 році 
 

1. Розпочати з 1 жовтня 2016 року підготовчий етап щодо організації 

літнього відпочинку та оздоровлення дітей міста у 2017 році. 

Відділ освіти, молоді і спорту, служба дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради  

Жовтень 2016 року – квітень 2017 року 

 

2. Забезпечити участь в навчальних семінарах осіб, які працюватимуть у 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку протягом 2017 року. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради  

Квітень 2017 року 

 

3. Вжити заходів для усунення недоліків, виявлених під час проведення 

перевірок стану оздоровчої кампанії влітку 2016 року 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради  

Протягом 2017 року 

 

4. При формуванні міського бюджету внести пропозиції щодо 

фінансування літнього оздоровлення та відпочинку дітей, створення безпечних 

для їх життя і здоров'я умов перебування в таборах. 

Фінансове управління, відділ освіти, молоді 

і спорту Бережанської міської ради  

Жовтень 2017 року – 2017 рік 

 

5. Ініціювати розгляд на сесії Бережанської міської ради питання про 

максимальне збільшення у бюджеті на 2017 рік коштів на підготовку дитячих 

оздоровчих закладів до сезону оздоровлення та оздоровлення дітей з числа 

кризових категорій. Залучити підприємства, установи усіх форм власності, 

благодійні організації до надання фінансової допомоги в організації літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради  

Грудень 2016 року – січень 2017 року 



 

6. Вирішити питання щодо покращення матеріальної бази оздоровчих 

таборів, проведення у них капітальних та поточних ремонтів. 

Виконавчий комітет, відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради  

Січень – травень 2017 року 

 

7. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей міста з числа пільгових 

категорій у південних областях України, а також дітей з регіонів України – в 

місті Бережани. 

Виконавчий комітет, відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради  

Лютий – квітень 2017 року 

 

 

 

 

 

     Керуючий справами (секретар) 

     виконавчого комітету міської ради                       О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 


