
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "14" травня 2019 року         № 269 
 

 

 

Про організацію відпочинку 

дітей влітку 2019 року 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 8  

пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 7, 14 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року          

№ 1407 «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2018-2020 роки» (зі змінами), з метою створення належних умов для 

організації відпочинку дітей влітку 2019 року Виконавчий комітет Міської 

ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Зобов’язати управління освіти Міської ради міста Кропивницького   

до 20 травня 2019 року провести організаційну роботу щодо створення мережі 

закладів відпочинку з денним перебуванням при закладах загальної середньої 

освіти міста. 

 

2. З метою якісного забезпечення відпочинку дітей з денним 

перебуванням при закладах загальної середньої освіти міста: 

1) ефективно використати приміщення закладів освіти; 

2) організувати безкоштовний відпочинок дітей пільгових категорій 

(дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, один з батьків яких має 

посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо брав/бере участь в 

антитерористичній операції в східних областях України, є учасником         

АТО (ООС) на час його перебування в зоні АТО (ООС) або загинув, зник 

безвісти, потрапив у полон чи отримав інвалідність під час участі в             

АТО (ООС), дітей померлого учасника АТО (ООС), дітей з інвалідністю, 

дітей, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильський АЕС, дітей воїнів-

афганців, дітей внутрішньо переміщених осіб); 
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3) надати допомогу керівникам закладів освіти з питання підбору кадрів, 

їх підготовки для забезпечення якісного і змістовного дозвілля, організації 

роботи творчих об’єднань за інтересами; 

4) здійснювати утримання в закладах відпочинку з денним перебуванням 

при закладах загальної середньої освіти міста дітей, які не користуються 

пільгами, за рахунок батьківської плати, що складає вартість харчування; 

5) організувати роботу профільних загонів на базі дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти 

міста; 

6) передбачити можливість на базі дитячого закладу відпочинку             

з денним перебуванням при закладі загальної середньої освіти створення 

загону з 8-годинним перебуванням дітей. 

 

3. Фінансування витрат на відпочинок дітей і підлітків здійснювати        

в межах асигнувань, які передбачені у кошторисах установ освіти на 2019 рік. 

 

4. Затвердити кошторис витрат на літній відпочинок дітей пільгових 

категорій у 2019 році (додається). 

 

5. Харчування дітей організовувати в межах 25,00 грн на дитину              

в день (сніданок, обід). 

 

6. Харчування дітей в профільних загонах на базі дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням проводити в межах 15,00 грн на дитину       

в день (обід). 

 

7. У загонах з 8-годинним перебуванням дітей організувати полуденок   

в межах 5 грн за рахунок батьківської плати. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Секретар міської ради       А.ТАБАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анна Ткач 24 18 02 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від "14"травня 2019 року № 269 

 

 

 

К О Ш Т О Р И С 

витрат на літній відпочинок 

дітей пільгових категорій у 2019 році 
 

 1. Харчування дітей пільгових категорій в дитячих закладах відпочинку 

з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти міста: 

 150 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                            

х 25,0 грн х 14 днів = 52 500,0 грн; 

 950 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей х 25,0 грн х 14 днів 

= 332 500,0 грн; 

 950 дітей, один з батьків яких має посвідчення учасника бойових дій та 

безпосередньо брав/бере участь в антитерористичній операції в східних 

областях України, є учасником АТО (ООС) на час його перебування в зоні 

АТО (ООС) або загинув, зник безвісти, потрапив у полон чи отримав 

інвалідність під час участі в АТО (ООС), дітей померлого учасника            

АТО (ООС) х 25,0 грн х 14 днів = 332 500,0 грн; 

 260 дітей з інвалідністю х 25,0 грн х 14 днів = 91 000,0 грн; 

 80 дітей, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильський АЕС                   

х 25,0 грн х 14 днів = 28 000,0 грн; 

 8 дітей воїнів-афганців х 25,0 грн х 14 днів = 2 800,0 грн; 

 90 дітей внутрішньо переміщених осіб х 25,0 грн х 14 днів =                  

31 500,0 грн. 

 Витрати на харчування дітей пільгових категорій в дитячих закладах 

відпочинку з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти 

міста становлять 870 800,0 грн (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот гривень). 

 

 

 

Заступник начальника управління освіти                                   Є.СЕРОПЯН 

 

 


