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УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

сьоме демократичне скликання 
(чотирнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

від 01 червня 2017 року  № 297-ХІV/17 
м. Коломия 
 
 
Про хід виконання рішення районної ради 
від 22.10.2015р. № 828-ХХVІІ/15 «Про районну 
цільову соціальну програму з оздоровлення    
та відпочинку дітей на 2016-2020 роки 

 
 Заслухавши та обговоривши інформацію управління освіти, молоді та 
спорту районної державної адміністрації, районна рада відзначає, що у районній 
цільовій соціальній програмі з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 
роки в основному визначено стратегію заходів щодо оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Виходячи з вищенаведеного та враховуючи висновок постійної комісії 
районної ради з питань освіти, засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю від 24.05.2017 року, на підставі п.16 ст. 43 Закону України  "Про 
місцеве самоврядування України", районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Інформацію управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації про 

хід виконання районної цільової соціальної програми з оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2016-2020 роки взяти до уваги (додається).  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань освіти, засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 
(В.Костюк). 

 
 

  Голова районної ради                 Роман Дячук 
 

 
 
 
 
 
 

Інформація 
про хід виконання рішення районної ради від 22.10.2015р.  
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№828-ХХVІІ/15 «Про районну цільову соціальну програму  
з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки» 

 
Управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації направляє на 

оздоровлення дітей пільгових категорій  відповідно до Закону України «Про оздоровлення 
та відпочинок дітей», наказу Міністерства соціальної політики України від 20 березня 2012 
року  №153 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для 
оздоровлення та відпочинку до державного підприємства «Український дитячий центр 
«Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів», листа Міністерства соціальної політики 
України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей внутрішньо переміщених осіб 
та учасників бойових дітей»,  районної цільової соціальної програми з оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням сесії районної ради від 
22.10.2015р. №828- ХХVІІ/15. 

 В 2016 році згідно проведених тендерних закупівель (запиту цінової пропозиції) 
право на оздоровлення дітей отримав ТзОВ ЛОК «Прикарпатські зорі» с. Слобода, 
Коломийського району, в кількості 68 путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій 
Коломийського району. 

Відповідно до наказу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації 
від 16.05.2016р. №292 «Про організацію оздоровлення дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки влітку 2016 року управління освіти, молоді та спорту 
отримало 71 путівку для оздоровлення дітей пільгових категорій, в тому числі і дітей 
учасників АТО в наступні оздоровчі табори: 

- 20 путівок в позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Перлина 
Придністров’я» с.Михальче, Городенківського району; 

- 19 путівок в дитячий заклад санаторного типу«Сокіл» с. Сокіл, Галицького району; 
- 32 путівок в дитячий заклад санаторного типу «Прикарпатські зорі» с.Слобода, 

Коломийського району. 
Найбільша увага приділена оздоровленню дітей пільгових категорій (сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської 
катастрофи, дітей-інвалідів і дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей). Також 
оздоровлювалися діти військовослужбовців (військовозобов’язаних, резервістів), яких 
мобілізовано до Збройних Сил України та Національної Гвардії України та діти, батьки 
яких поранені під час проведення АТО. Практично всі діти пільгових категорій, крім тих, 
які побували або запланували відпочивати у стаціонарних таборах, охоплені 
відпочинковими змінами. 

В 2017 році відправлено на оздоровлення 6 дітей пільгових категорій, а саме 4 дитини 
направлені до ДПУ «МДЦ «Артек» та 2 дитини до ДПУ «УДЦ «Молода гвардія». 

На даний момент проходить підготовка до нової тендерної закупівлі (запиту цінової 
пропозиції) для оздоровлення пільгових категорій дітей, а саме: 

- комісійно здійснено виїзд до лікувально-оздоровчого комплексу «Прикарпатські зорі» 
с. Слобода, Коломийського району та планується виїзд до позаміського закладу 
оздоровлення та відпочинку «Перлина Придністров’я» с.Михальче, Городенківського 
району для перевірки готовності закладу до оздоровчої кампанії влітку 2017 року; 

- здійснюється формування списків (збір заяв) дітей пільгових категорій та дітей 
учасників АТО для оздоровлення влітку 2017 року. 

Також управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проводиться 
розробка та введення в дію Положення про районний туристсько-краєзнавчий оздоровчий 
наметовий табір «Патріот», який буде розміщено в селі Лісна Слобідка, Коломийського 
району, Івано-Франківської області. 
В.о. начальника управління освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрації                                     Олег Дем’янюк 

 
 


