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Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
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З метою охоплення послугами оздоровлення та відпочинку дітей осіб, які 

мають статус ветерана війни, та покращення якості надання послуг з організації 

оздоровлення та відпочинку дітей м.Коростеня за рахунок коштів міського 

бюджету, 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., керуючись п. 1 ч. а ст.32 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 

Коростенської міської ради  

 

     РІШАЄ: 

 
1. У п. 3.1. Додатку 1 слова „дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, 

відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ” замінити словами „дітей 

осіб, які мають статус ветеранів війни, відповідно до Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, в тому числі, осіб, 

визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” ”. 

 

2. У п. 4.1. Додатку 1 слова „для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, 

відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ” замінити словами „для 

дітей осіб, які мають статус ветеранів війни, відповідно до Закону України 

„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, в тому числі, 

осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19 частини 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради № 51  

від 06.02.2019 р. „Про затвердження Порядку 

розподілу путівок, закуплених за кошти 

міського бюджету, в дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку”  
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першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” ” 

 

3. У п. 4.1. Додатку 1 слова „ копія посвідчення учасника бойових дій 

батька/матері ” замінити словами „ копія посвідчення ветерана війни або 

учасника бойових дій батька/матері ”. 

 

4. У Додатку 2 слова „дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно 

до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” ” замінити словами „дітей осіб, які 

мають статус ветеранів війни, відповідно до Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, в тому числі, осіб, 

визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” ”. 

 
 

 

 

 

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 
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