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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від "29"  квітня 2014 року                               № 202 
 
 

 

 
Про організацію оздоровлення і 
відпочинку дітей влітку 2014 року 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 8 п. «б»               
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону 
України „Про загальну середню освіту”, відповідно до листа Міністерства 
освіти та Міністерства фінансів України від 23 лютого 1994 року                               
№ 1/9-24, № 12-101 «Про нормативи матеріального та грошового 
забезпечення установ і закладів освіти, тижневого навантаження педагогічних 
працівників, що використовуються в розрахунках до кошторисів установ  
освіти, а також нормативи граничної наповнюваності класів, груп та поділ на 
підгрупи під час вивчення окремих предметів», з метою організації 
оздоровлення і відпочинку дітей і підлітків, насамперед з багатодітних і 
малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського 
піклування, дітей-інвалідів виконком  Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Зобов’язати управління освіти Кіровоградської міської ради                    
до 20 травня 2014 року провести організаційну роботу щодо створення мережі 
закладів відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних 
закладах міста. 
 2. З метою якісного забезпечення відпочинку дітей в закладах 
відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах 
міста: 
 ефективно використати приміщення загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів; 
 організувати безкоштовний відпочинок дітей пільгових категорій (дітей-
сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей з 
малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей працівників правоохоронних 
органів, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових 
обов’язків, дітей, батьки яких потерпіли від наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС); 



2 
надати допомогу керівникам закладів освіти з питання підбору кадрів, їх 

підготовки для забезпечення якісного і змістовного дозвілля, організації 
роботи творчих об’єднань за інтересами; 
 здійснювати утримання в закладах відпочинку з денним перебуванням 
при загальноосвітніх навчальних закладах міста дітей, які не користуються 
пільгами, за рахунок батьківської плати, що складає вартість харчування; 
 організувати роботу профільних загонів на базі дитячих закладів 
відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах 
міста. 
 3. Фінансування витрат на оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків 
здійснювати в межах асигнувань, які передбачені у кошторисах установ освіти 
на 2014 рік. 
 4. Затвердити кошторис витрат на літнє оздоровлення та відпочинок 
дітей пільгових категорій у 2014 році (додається). 
 5. Харчування дітей організовувати в межах 11,0 грн. на дитину в день. 
 6. Харчування дітей в профільних загонах на базі дитячих закладів 
відпочинку з денним перебуванням проводити в межах  6,0 грн. на дитину. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В. 
 
 
 
 
Міський голова          О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сілант’єва 24 57 49 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради 
"29" квітня 2014  
№ 202 

 
КОШТОРИС 

витрат на організацію оздоровлення і відпочинку  
дітей пільгових категорій влітку 2014 року 

 
 1. Харчування дітей пільгових категорій в дитячих закладах відпочинку 
з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах міста: 
 70 дітей-сиріт х 11, 0 грн. х 14 днів = 10 780,0 грн.; 
 250 дітей, позбавлених батьківського піклування, х 11, 0 грн. х 14 днів = 
38 500,0 грн.; 
 150 дітей з малозабезпечених сімей х 11, 0 грн. х 14 днів =                    
23 100,0грн.; 
 350 дітей з багатодітних сімей х 11, 0 грн. х 14 днів =53 900,0 грн.; 
 100 дітей, батьки яких потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС,                       
х 11, 0 грн. х 14 днів = 15 400,0 грн.; 
 5 дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових 
обов’язків, х 11, 0 грн. х 14 днів = 770 грн. 
 2. Харчування дітей в закладах відпочинку з денним перебуванням при 
спеціальних школах № 1, 3 та учнів спеціальних класів при загальноосвітніх 
навчальних закладах: 
 277 дітей х 11,0 грн. х 14 днів  = 42 658,0 грн.  
 
 Витрати на харчування дітей пільгових категорій в дитячих 
закладах відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх 
навчальних закладах міста становлять 185 108, 0 грн. (сто вісімдесят 
п’ять тисяч сто вісім гривень) 
 
 3. Придбання путівок на оздоровлення дітей комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат                      
І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та класами для дітей зі зниженим 
зором – центр позашкільного виховання Кіровоградської міської                    
ради Кіровоградської області» та дитячого будинку інтернатного типу                 
для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами 
«Барвінок» - 163,0 тис. грн. 
 
 Загальна сума: 348 108 тис. грн. (триста сорок вісім тисяч сто вісім 
гривень) 
 
Начальник управління освіти                                                              Л. Костенко 


