
 

 

Виконавчому комітету 

Лиманської міської ради 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ  
про проведену цілеспрямовану роботу щодо організації  оздоровлення та 

відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2018 року на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  

 

На виконання рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

21.03.2018  №65 «Про організацію відпочинку, оздоровлення дітей, учнівської 

молоді влітку 2018 року на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади», повідомляємо наступне. 

 Кошторисом витрат  Управління  освіти,  молоді та спорту Лиманської 

міської ради на проведення оздоровчої кампанії влітку 2018 року було передбачено 

908 687,00грн., з них : 109 312 грн. - на організацію та проведення  роботи таборів з 

денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладів; 399 375,00грн. – 

на придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій.; 200 000,00грн за 

рахунок субвенції з обласного бюджету та 200 000,00грн за рахунок місцевого 

бюджету передбачено на організації оздоровлення за методикою часткового 

відшкодування вартості путівки  у 2018 році. 

 Для оздоровлення в заміському оздоровчому таборі «Брусино» дітей 

пільгових категорій було придбано 55 путівок на суму 392 700,00гр. 

Путівки одержали: 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, під  опікою– 3; 

- діти вимушених переселенців та учасників АТО – 11; 

- діти учасників ЧАЕС-1; 

- діти із багатодітних і малозабезпечених сімей –14; 

- діти, працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села – 1; 

- талановиті та обдаровані діти, відмінники навчання – 6; 

- діти, які стоять на диспансерному обліку – 19. 

З 28.05.2018 р. по 18.06.2018р пришкільні оздоровчі табори з денним 

перебуванням працювали на базі 12 загальноосвітніх навчальних закладів: ЗОШ № 

2, ЗОШ №4, НВК №1, Зарічненьська ЗОШ, Тернівський НВК, Новоселівський 

НВК, Лозівський НВК, Рубцівська ЗОШ, Торський НВК, Ямпільський НВК, 

Ярівська ЗОШ, Шандриголівська ЗОШ де було оздоровлено 275 дітей пільгових 

категорій на загальну суму 103 092,00грн:  

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою – 9; 

- дітей-інвалідів – 6; 

- дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей – 69; 

- дітей, працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села –                       

37; 

- талановитих та обдарованих дітей, відмінників навчання – 20; 

- дітей вимушених переселенців та учасників АТО – 32; 

- дітей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 1; 

- дітей, які стоять на диспансерному обліку – 101. 



В таборах з денним перебуванням дозвілля дітей проводилось з урахуванням 

інтересів і духовних запитів дітей, направлене на зміцнення здоров’я; було 

організовано дворазове харчування в день на суму 26,50 грн. 

Оздоровлення дітей дошкільного віку організоване на базі дошкільних 

закладів. З 01.06.2018 року введено додатково в раціон харчування дітей овочі, 

соки, кисломолочні та м’ясні продукти, що дає можливість підвищити калорійність 

харчування. Вартість харчування на одну дитину в день на літній період підвищена 

на 10%.  

З початку 2018 року за рахунок коштів державного бюджету в МДЦ «Артек» 

(Київська область) та УДЦ «Молода Гвардія» (м. Одеса) оздоровилися 19 дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, з них: 

-  3 дитини, позбавлені батьківського піклування, 

-  2 дитини-інваліда, 

- 1 дитина з багатодітної сім’ї;  

- 8 дітей з малозабезпечених сімей,  

- 4 дитини, зареєстрована як внутрішньо переміщена особи; 

- 1 дитина – відмінник навчання. 

Згідно рішення Лиманської міської ради від 17.05.2018 № 7/47-2155 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 «Про бюджет 

об’єданої територіальної громади на 2018 рік»» та рішення Лиманської міської ради 

від 22.12.2017 № 7/40-1789 «Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки» виділено 200,0 тис. грн. з бюджету 

Лиманської ОТГ та надано субвенцію з обласного бюджету у сумі 200,0 тис.грн. 

для організації оздоровлення за методикою часткового відшкодування вартості 

путівки  у 2018 році.  

Станом на 01.09.2018 року за цією методикою направлено 87 дітей до ДЗОВ 

«Брусіно» (с. Брусівка), ДЗОВ «Супутник» (м. Святогірськ), ОДМСОК «Перлина 

Донеччини» (м. Святогірськ), ДЗОВ « Яструбок» (м. Святогірськ),ДЗОВ «Шахтар» 

(м.Святогірськ). та частково відшкодовано коштів у сумі 326 640,00грн (у т.ч. за 

рахунок коштів місцевого бюджету 161820,00грн, та за рахунок коштів обласного 

бюджету у сумі 161820,00грн). 

 

 

 

 

 

Начальник управління освіти, 

молоді та спорту        Н. М. Діденко 

 


