
                                                                                  
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                       

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

 

Від 20.11.2019 р. № _____     

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Закону України ,,Про оздоровлення та відпочинок дітей”, в 

рамках реалізації Програми „Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 

роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії Коростенської міської ради VІІ 

скликання №491 від 22.12.2016р., заслухавши інформацію голови комісії по 

контролю за оздоровленням дітей міста Дзиги О.О., керуючись п.1 ч. а ст.32, 

п.3, п.6 ч. б ст.34, ст.40 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні", виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 

     РІШАЄ: 

 
1. Інформацію голови комісії по контролю за оздоровленням дітей міста 

Дзиги О. О. взяти до відома (Додаток 1). 

2. Стан оздоровлення та відпочинку дітей м. Коростеня за рахунок коштів 

міського бюджету у 2019 році вважати задовільним. 

3. Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради (Черних О.В.) забезпечити постійне 

оновлення банку даних дітей відповідних категорій, які потребують 

оздоровлення та відпочинку, за рахунок коштів міського бюджету. 

 

Міський  голова                                                                               В. Москаленко 

                                                                                                      
                                                                                                      Заступник  міського голови                              
                                                                                                                                                                                О.Дзига 

                                                                                                                                        Керуючий справами виконкому 

                                                                                                                                                                          А.Охрімчук                                                 
                                                                                                                      Начальник відділу у справах сім’ї, молоді, 

                                                                                                                                              фізичної культури та спорту 

                                                                                                                                                                             О. Черних 

                                                                                                 Начальник  юридичного відділу                        

                                                                                                                                                                          Т.Камінська 

Про оздоровлення відпочинок дітей 

міста Коростеня у 2019 році та 

планування оздоровлення та  

відпочинку у 2020 році за рахунок 

коштів міського бюджету 
 

 



Додаток №1 

                                                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                       від 20.11.2019 р. № _________ 

 

Інформація про стан оздоровлення та відпочинку дітей 

м. Коростеня у 2019 році та планування 

оздоровлення та  відпочинку у 2020 році 

за рахунок коштів міського бюджету 

 

З міського бюджету на проведення оздоровчої кампанії для дітей м. 

Коростеня у 2019 році виділено 2050,8 тисяч гривень, за які придбано 90 

путівок в ДОЗ „Веселка” ПП „ЮГ-СК” (Херсонська обл.), 90 путівок в ОЛК 

„Ровесник” ДП„Львіввугілля” (Львівська обл.), 90 путівок в ДОТ „Альбатрос” 

ФОП Черниш О. Л. (Миколаївська обл.), 21 путівку в ДОТ „Дружний” ВАТ 

„Альта Тревел” (Херсонська обл.), 27 путівок в ПДЗОВ ,,Шаяни” (Закарпатська 

обл.).  

З метою забезпечення перевезення дітей до місць відпочинку і у 

зворотному напрямку (автомобільним транспортом) з міського бюджету було 

виділено 100 тис. грн. 

Категорії дітей, які відпочивали в ОЛК ,,Ровесник” з 08 по 21 червня 2019 

року: 

 2 дитини, зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи; 

 1 дитина з інвалідністю;  

 3 дітей учасників бойових дій; 

 3 дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 13 дітей з багатодітних сімей; 

 16 дитини, які постраждали від аварії на ЧАЕС. 

Категорії дітей, які відпочивали в ДОТ ,,Альбатрос” з 12 по 25 червня 

2019 року: 

 22 дитини, які постраждали від аварії на ЧАЕС; 

 12 дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 9 дітей з багатодітних сімей; 

 1 дитина учасника бойових дій; 

 1 дитина з малозабезпеченої родини. 

Категорії дітей, які відпочивали в ДОТ ,,Альбатрос” з 14 по 27 червня 

2019 року: 

 32 дитини, які постраждали від аварії на ЧАЕС; 

 1 дитина-сирота; 

 5 дітей з багатодітних сімей; 

 5 дітей учасників бойових дій; 

 1 дитина з інвалідністю; 

 1 дитина, зареєстрована, як внутрішньо переміщена особа. 



Категорії дітей, які відпочивали в ДОТ ,,Веселка”  з 01 по 14 липня 2019 

року: 

 4 дитини учасників бойових дій; 

 11 дітей з багатодітних сімей; 

  18 дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС; 

 11 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; 

 1 рідна дитина прийомних батьків,  яка проживає в одній 

прийомній сім`ї. 

Всього: 45 дітей. 

Категорії дітей, які відпочивали в ДОТ ,,Веселка”  з 16 по 29 липня 2019 

року: 

 5 дітей учасників бойових дій; 

 19 дітей з багатодітних сімей; 

  17 дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС; 

 3 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; 

 1 дитина з інвалідністю. 

Всього: 45 дітей. 

Категорії дітей, які відпочивали в ОЛК ,,Ровесник” з 29 липня по 11 

серпня 2019 року: 

 2 дитини, зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи; 

 3 дітей учасників бойових дій; 

 9 дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 8 дітей з багатодітних сімей; 

 31 дитина, яка постраждали від аварії на ЧАЕС. 

Всього: 53 дитини. 

Категорії дітей, які відпочивали в ДОТ ,,Дружний” з 01 по 14 серпня 

2019р.: 

 3 дитини учасників бойових дій; 

 3 дитини з багатодітних сімей; 

 14 дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС; 

 1 дитина, яка перебуває на диспансерному обліку. 

Всього: 21 дитина. 

Категорії дітей, які відпочивали в ПЗОВ ,,Шаяни” з 12 по 25 серпня 

2019р.: 

 27 вихованців Коростенської ДЮСШ  (членів спортивних 

команд міста).  

Станом на 01.11.2019р. до відділу звернулась 531 особа щодо внесення 

інформації про дітей в базу даних для оздоровлення/відпочинку в 2019 році. 

У 2020 році заплановано закупити за кошти міського бюджету 320 

путівок для літнього відпочинку дітей м. Коростеня. 

 

Заступник міського голови, 

голова комісії по контролю  

за оздоровленням дітей міста                                                            О. О. Дзига 


