
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                                               №________ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про затвердження рішень комісії з 

питань прийняття рішення про 

відшкодування  вартості путівки на 

оздоровлення та відпочинку дітей  

Лиманської  об’єднаної територіальної 

громади у 2019 році 

 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

відповідно до «Програми про оздоровлення та відпочинок дітей Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням 

сесії Лиманської міської ради від 21.02.2019 року № 7/61-2837, розпоряджень 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації 

від 08.05.2019 № 488/5-19 «Про заходи щодо організації оздоровлення та 

відпочинку дітей Донецької області у 2019 році» та від 08.05.2019 № 485/5-19 «Про 

затвердження Порядку організації у 2019 році оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з 

дітьми, відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету», «Порядка використання бюджетних коштів на оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в 

сім’ях з дітьми, відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів  

місцевого бюджету у 2019 році», затвердженим розпорядженням міського голови 

від 29.05.2019 № 333 «Про створення комісії з питань прийняття рішення про 

відшкодування  вартості путівки на оздоровлення та відпочинку дітей Лиманської 

об’єднаної територіальної громади у 2019 році» та відповідно до рішень комісії з 

питань прийняття рішення про відшкодування  вартості путівки на оздоровлення та 

відпочинку дітей Лиманської об’єднаної територіальної громади у  2019 році від 

09.08.2019р.,16.08.2019р., 23.08.2019р., керуючись Законом України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей», ст. 34 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відшкодувати повну вартість путівки на оздоровлення дітей, які потребують 

особливої уваги та підтримки, батькам (особам, які їх замінюють) таких дітей у 

дитячі заклади оздоровлення, обраних батьками (особами, які їх замінюють), 



шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунки дитячих закладів 

оздоровлення, обраних батьками (особами, які їх замінюють), за рахунок коштів 

субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районним 

бюджетам, бюджетам об’єднаних територіальних громад та за рахунок місцевого 

бюджету : 

 

Александровій Світлані Олексіївні за оздоровлення дитини Александрової 

Ганни Юріївни; 

Гритчиній Оксані Володимирівні за оздоровлення дитини Гритчина Нікіти 

Віталійовича; 

Дергачову Олександру Леонідовичу за оздоровлення дитини Дергачова 

Володимира Олександровича; 

Дергачову Олександру Леонідовичу за оздоровлення дитини Дергачова Федіра 

Олександровича; 

Залян Олені Вікторівні за оздоровлення дитини  Залян Марії Володимирівни;  

Клименко Ользі Василівні за оздоровлення дитини Клименка Олександра 

Анатолійовича; 

Лакушевій Ірині Михайлівні за оздоровлення дитини Лакушева Івана 

Володимировича; 

Лисенко Тетяні Олексіївні за оздоровлення дитини Лисенка Єгора Сергійовича; 

Александровій Світлані Олексіївні за оздоровлення дитини Александрової Ганни 

Юріївни; 

Максимовій Марії Вікторівні за оздоровлення дитини Максимова Андрія 

Артемовича; 

Максимовій Марії Вікторівні за оздоровлення дитини Максимова Кирила 

Артемовича; 

Мірошниченко Марині Миколаївні за оздоровлення дитини  Мірошниченка 

Дмитра Віталійовича; 

Пасічник Тетяні Миколаївні за оздоровлення дитини Пасічника Іллі 

Валентиновича; 

Пономаренко Наталії Вікторівні за оздоровлення дитини Пономаренко Софії 

Олександрівни; 

Рикушу Віталію Миколайовичу за оздоровлення дитини Рикуш Ярослави 

Віталіївни; 

Сорокі Світлані Олександрівні за оздоровлення дитини Сороки Анастасії 

Олександрівни; 

Углановій Олені Володимирівні за оздоровлення дитини Лєпьохіної Єлизавети 

Геннадіївни;  

Уколовій Поліні Євгенівні за оздоровлення дитини Пироженко Марії 

Олександрівни;  

Шустовій Олесі Миколаївні за оздоровлення дитини Гаврилюка Євгена 

Олексійовича. 

 

2. Відшкодувати часткову вартість путівки на оздоровлення дітей, які 

виховуються в сім’ях з дітьми, в розмірі одного прожиткового мінімуму, 

встановленого Законом України « Про Державний бюджет України на 2019 рік» на 

одну дитину віком від 6 до 18 років , батькам (особам, які їх замінюють) таких 

дітей у дитячі заклади оздоровлення, обраних батьками (особами, які їх 



замінюють), шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунки дитячих 

закладів оздоровлення, обраних батьками (особами, які їх замінюють), за рахунок 

коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, 

районним бюджетам, бюджетам об’єднаних територіальних громад  та 

відшкодувати часткову вартість путівки на оздоровлення дітей, які виховуються в 

сім’ях з дітьми, в розмірі одного прожиткового мінімуму, встановленого Законом 

України « Про Державний бюджет України на 2019 рік» на одну дитину віком від 6 

до 18 років , батькам (особам, які їх замінюють) таких дітей у дитячі заклади 

оздоровлення, обраних батьками (особами, які їх замінюють), шляхом 

безготівкового перерахування коштів на рахунки дитячих закладів оздоровлення, 

обраних батьками (особами, які їх замінюють), за рахунок коштів місцевого 

бюджету: 

Лисенко Ользі Юріївні за оздоровлення дитини Лисенка Кирила 

Вікторовича. 

 

3. Управлінню соціального захисту населення Лиманської міської ради 

(Мальченко) здійснити повне відшкодування вартості путівки на оздоровлення 

дітей в межах коштів, передбачених на зазначену мету згідно даного рішення. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гамаюнову Ю.М. 

 

 

Міський голова                                                                                              П.Ф.Цимідан 


