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4. Про пiдсумки оздоровлеIIня та вiдпоrrrrr*, дiтей
та завданIIя на 2018 piK.
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Проаналiзувавши та обговоривши питання про пiдсумки оздоровJIеI]I{Я
та вiдпочинку дiтей влiтку 20117 року та завдання на 2018 piK, спiльне вИiЗrtе
засiдання колегii районноi державноТ адмiнiстрацii та зборiв адмir-riстраТИI]НО господарського активу району вiд 21 .09.2017 року вiдмiчас, що робота з
органiзацiТ оздоровлення дiтей в районi проведена на наJIежному piBHi.
В районi мешкаtоть 236З дитини оздоровчого BiKy, з них 1595 дiТеЙ
соцiально-уразливих категорiй. Загальний вiдсоток охоплення дiтей пiльгових
категорiй послугами з оздоровлення та вiдпочинку скJIаДае 99% - l58l
дитина.

Не з€шишилось поза увагою оздоровлення внутрiшньо

перемiшlених

дiтей, протягоМ 20t7 рокУ оздоровЛено 3З дитини. Послугами з оздоровлеF{}Iя
забезпеч ено 29 дiтей, батьки яких беруть участь у проведенrri А'ГО.
За рахунок бюджетних коштiв оздоровлено 70 дiтей: з бtодrке'гilз рiЗlrИХ
piBHiB на закупiвлIо путiвок у 2017 роцi використа}Iо 348,25 ТИС. ГРН.
Оздоровчi послуги за бюджетнi кошти надавались дiтям соцiально УраЗЛИВиХ
категорiй.
Зважаючи на викладене вище, виiзне спiльне засiдання ко.lrегiТ районнОТ
державноi адмiнiстрацiT та зборiв адмiнiстративно - господараькоГо аКТИI]У
району вiд21.09.2017 року вважае за необхiдне:

1.Iнформацiю про пiдсумки оздоровлення та вiдгtочинку дiтей у 2017

роц1 взяти до вlдома.

2.Службi

у

справах дiтей, молодi

та спорту

раЙонrrоТ державнОТ

адмiнiстрацii:
2.1. Забезпечити формування банку даних дiтей пiльгових категорiй, ЯКi
мають першочергове право на оздоровлення;
2.2. Забезпечити охоплення оздоровленням та вiдшочинкоМ 2050 Дi'ГеЙ,
О^
вiд загальноТ кiлькостi дiтей шкiльного BiKy.
що становить 85
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3.вiддiлу освiти районноi державноi адмiнiстрачiтта БрIlзов/\
пришкiлъних закладiв вiдпочинку
функцiонування у 201в рочi
забезпечи,ги

кБарвiнок>.

cyxaplo д,L,
4.Керiвнику апарату районнот державнот адмirriстрачii
особам.

питання вiдповiдальним
направити витяг з протоколу iз зазначеного

Голова районноi державшоi

адмilliстрацii
казьонний

t,oMAx

