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Про пiдсумки оздоровлення та вiдпочинку дiтей влiтку 201б рокУ
та завданЕ!я на 2017 piK
4"

Проаналiзувавши та обговоривши питання про пiдсумки оздоровлення
та вiдгtочинку дiтей влiтку 2016 року та завдання на 20t7 piK, спiльне виiЪне
засiдання колегii районноТ державноi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно
г{}сгJOдарського активу району вiд 21.10.201б року вiдмiчас, що робота з
органiзацii оздоровлення дiтей в районi проведена на наJIежному piBHi.
За ланими Головного управлiння статистики у Харкiвсъкiй областi
ст,ано!д на 01.01.2016 в районi мешкають 24Тб дитини оздоровчого BiKlr, з HItx
1885 дiтей соцiапьно-урrtзливих категорiй. Зага-шьний вiдсоток охоплення
дiтей пiльгових категорiй послугами з оздоровлення та вiдпочинку скла,дIа€
J9o,/o - [49i дитина.
I{e залишиjIось поза увагою оздоровлення внутрiшньо перемiщенltх
дiтей, протягом 2016 року оздоровлено 36 дiтей. Послугами з с,здOровленНя
з;абезпечеriо 13 дiтей, батьки яких берчть участь у проведеннi АТО.
За. ра;<унок бюджетних коштiв оздоровлено 60 дiтей: з бюджетiв рiзних
2016 роцi використано 237,00 тис.грн.
рiвчiв на закупiвлю путiвок
Сзllоровчi послуги за бюджетнi кошти надавапись дiтям соцiа;lьно уразливих
категорiй.
Зважаючина викладене вище, спiльне виiзне засiдання колегii районноi
державноТ адмiнiстрацiТ та зборiв адмiнiстративно - госцодарськог0 активу
район5r вiд 2б.10.2016 року вважае за необхiдне:
l
Iнформацiю про пiдсумки оздоровлення та вiдпочинку дiтей у
20] б роцi взяти до вiдома.
Службi у справах дiтей, молодi та спорту районноi державноТ
алпriнiстрацii:
2,|" Забезпечити формування банку даних дiтей пiльгових категорiй, якi
мадсть 11ершочергове lipaBo на оздоровлення.
2"2. Забезпечити охоплення оздоровленням та вiдпочинком 2050 дiтей,
1I{o ýтаIiовить В5 % вiд загальноi кiлъкостi дiтей шкiльного BiKy.
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Вiддiлу освiти районноТ Jержавноi a:rriHic-TpaшiT ззtiезпечti:лt
ф.ilt,<rriонування у 2017 роцi пришкiльних заьlадiв вi:почllнк\ та БРПЗОВ-]
:<Баrрвiною>.
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