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Про внесення змін до  Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
м. Мукачева на 2018-2020 роки 

 
З метою створення належних умов для оздоровлення та повноцінного 

відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених організованими 
формами відпочинку та оздоровлення, та щодо розширення категорій дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закона 
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та 
відпочинку дітей, збереження дитячих оздоровчих закладів», враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (протокол №64 від 24.04.2019 р.), постійної 
депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного 
розвитку (протокол №44    від  23.04.2019 р.), керуючись п.22 ч.1 ст.26 та ч. 1 
ст. 59  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська 
міська рада вирішила: 

 
1. Внести зміни до  Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. 

Мукачева на 2018-2020роки (далі – Програма), що затверджено  рішенням 33 
сесії міської ради 7 скликання 30.11.2017 № 876, а саме: 

Розділ 2 Програми «Визначення проблеми, на розв’язання  якої 
спрямована Програма» викласти в наступній редакції:  

«Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Мукачева на 2018 – 2020 
роки спрямована на повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей не менше як 
50% шкільного віку (у тому числі дітей пільгових категорій), розвиток мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку різних типів, залучення до 
оздоровчо-виховного процесу максимальної кількості дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку і фахівців, забезпечення якісного медичного 
обслуговування і харчування, створення належних умов для культурно-
виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.  

З цією метою виконавчим комітетом Мукачівської міської ради щороку 
оновлюється кількісний банк даних та списки дітей шкільного віку (за 
наявності документів, що підтверджують їх статус), які оздоровлюватимуться 
та відпочиватимуть за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, з 
метою їх оперативного направлення у дитячі заклади оздоровлення та 
відпочинку і санаторно-курортні заклади області та поза її межі, зокрема дітей,  

 



 
 
які потребують особливої соціальної уваги і підтримки (за наявності 

документів, що підтверджують їх статус), у тому числі: 
   -  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 
             - діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 
19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту"; 
 - діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період 
участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;  
 - діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час масових акцій громадянського протесту; 
 -  діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;  
 - діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 
зіткнення;  
 - рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в 
одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; 
 - діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у 
складних життєвих обставинах; 
 - діти з інвалідністю; 
 - діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
 - діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 
катастроф; 
 - діти з багатодітних сімей; 
 - діти з малозабезпечених сімей; 
 - діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або 
під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які 
загинули під час виконання службових обов’язків;  
 -діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; 
 - діти, які перебувають на диспансерному обліку; 
 - талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 
змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських 
організацій; 
 - діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; 
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 - діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери 
села».  

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради (Тоба М.) фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в 
бюджеті на відповідні роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради К. Кришінець-Андялошій і постійні депутатські комісії з питань: освіти, 
культури, молоді, спорту та духовного розвитку; бюджету та соціально-
економічного розвитку. 
 
 
   Міський голова                А. Балога 
         
         


