
РІШЕННЯ 

Про хід виконання рішення Броварської міської ради 

від 24.04.08р. H~712-36-05 "Про затвердження міської програми 

відпочlП!КУ та оздоровлення дітей на період 2008 - 2012 років" 

3аС,lухавrш! інфор~шцію наЧШlьЮlка відділу у справах сім'ї та 

молоді Теплюк Л.М. про дію !\lіської [Ірограми відпочинку та 

оздоровлення дітей на період 2008 - 2012 років, затвсрджсної рішенням 
Броварської міської ради від 24.04.08р. ;\2712-36-05, враховуючи 

РСКО\ІСIrJдції постіЙIШХ КО:'Іісій Броварської міської ради з питань з 

ІІ1пань соціалы�о - СКО!fO\Іічного та КУ:ІЬТУРНОІ'О розвитку, бюджету, 

фіН~lI!сів та [(іІІ, '; IIIIТШІЬ освіТІ!, наук!!, КУ;І1;ГУРI! та релігій та кеРУЮ'IJІСЬ 

,'гаl'It'!о :" 1аКІ1II> УКР;ІЇІ!!! "Про \lі":ІІСВС СI\1<)іlря.'(ування в Україні». 

\lіська ра'Іа 

І. [НфОР\lацію про хіл: ВІІКОllання !\lіської Програ!\ш відпочинку та 

оздоровлення :Іітсй на періО.1 2008 - 2012 років, В1ЯТИ дО Bi~10Ma 

(додається). 

2. ВІ!3наТI! роботу управлінь, відділів, С!lужб Броварської місько'! раЛІ! 

по виконанню міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 

період 2008 - 2012 років задовільною. 
3. Управлінням, відділам та службам Броварської міської ради та її 

виконавчого комітету продовжити роботу по виконанню заходів, 

передбачених міською Програмою відпочинку та оздоровлення дітей на 

період 2008 ,- 2012 років. 
4. lЗі:Сlі:IУ у спр:шах сі.\I"! та ~ю;!():(і рОЗРОUIІТl! :llіську ПРОІ'рюr)' 

!Jі:ШО'IИНКУ та О-UОРОВ:IL:НІІЯ :Іітсї! на IlcpiO.12l1l-' 2017 років. 
~. !<\\HI'PC!~II.., '~a B:iK\)HalIll~\: lLIJOI\J ріи!СН!lіІ Il()К"lа~п{ на за .. :І:\ [IHI1!~~i 

:lІіс!,к()г() ГО.1()RИ Ниногралону -'I.~1, 

\1 ЕРnВ.1j11f 
,;:;(" 

rЛ.СаIЮЖКО 



lнфuр:ч,щіи 

ІІІ)') Xl~l H~Ih.\)HttHH>i .'.1 і \..'()КІ.)Ї IIp,,rli·'l.'.HI t1i,111\)tI11Hh.~ [(1 1,)1~l\)lH)l~:lC[{H51 ,.Li ICl1 H~i 

IICpiO;120!)S 21112 pLН:iK у 2011 РОllі 

Рішення:,-! г,говаРСI,КОЇ \lіСI,КОЇ раДl1 ві,'! 24'n4.0Rp. X~712-~6-05 

затверджено ~liCbKY програ~lа відпо'шнку та оздоровлення дітей на період 

2008- 2012 років. Відповідно до зазначеної програми відділ у справах сім'ї 
та молоді здійснює координацію робіт, [[ов'язаних із реалізацією заходів 

щодо оздоровчої кюшанії та організації "lітнього віДПО'IІШКУ та оздоровлення 

дітей. 

Відділ у Сllравах ci~!'ї та МО;lОді за кошти місцевого бюджеlУ 

оздоров",ює дітей таких кате!'орій: 

діти-сироти та діти, позбавлсні батьківського піклування; 

діти-напівсироти; 

діти-інваліди; 

:lіти з багатодітних та ~!Luюза6езпечених сімей; 

діти працівників органів внутріШl!іх справ, військовослужбовців, ЯКl 

заП!1!У~"1 під 'Іас виконан,!>! С;Jуж60ВИХ обов'язків; 

;lіТIІ'3 ,їсвіUIПIЮЮ IIUВС:lінкuю: 

:ІЇ 111. які псрс6уваюТl, ІІа :ll1crlaIlCCpHIJ\IY ОО;Ііку: 
.їIЛІ із неповних сі\IСЙ; 

талановиті, обдаровані діти та відмінники навчання. 

д:l}! IIРОВ~,lСННЯ :liTliIJ()['O віJlIl()ЧИНКУ та 01ДОРОЕJJЕення дітей із СОllіальн() 
НСJаХИШСIНlХ КLПСl'орііl сі\IСIЇ У 2011 р(юі Вllділеl!О і'З \!іСIІСВОГО бюджету 

КО!ІІТ11 у С)\! і 2(]О'nО Т1IС. грн. 

З О І ЛИПНЯ по 21 "lІIПНЯ 2011 року 19 дітей з об\lежеН!!lШI Фізични,\ш 
можливостями та диспансерної групи перебували на відпочинку та 

оздоровленні в санаторій "Україна" (смт. Ворзель). Загальна вартість путівок 

складає 59850,00 грн. 
Для дітей з обмеженими фізичними можливостями, які не здатні до 

самообслуговуваню[ було придбано 4 путівки "Матері і ДИТИНИ" в санаторій 

")'кра"іна" (смт. !30РЗСЛЬ) та одну в КРИі\!СЬКУ РССlIу6:Ііканську установу 

'lіIТЯ'1ІIіі К:lіні'!НIІIЇ сашпоріі! ""Чаlїка"" (\I.ЄВllаторія, АР Кри\!) на Зal'а:ІhffУ 

(\'\ІУ ,И<)()() .О(] 11111. 

"3 111 Сl'j}IIШІ 11<> 27 :'Срі іН" ::0 І 1 p'JK) 16 ,їіЕі\ - (1lріт та ,їітсl·,. 

!r':"~'~~R_l('НИХ 6~ТІ~,ЕіRСН-:-П['Г\ :;!t~_l\'P'JrrH~_ 2~ ,1ітсП і'"{ ОZlгZtТ('\,·lіТНIfХ Р'--\1І1Н 

11 ("",-' '-;, !{;\ j r1 11,1 "1111(\11;1,,\ "1 \ '~~""I) !\'11І:l В іlll)1Ч·.)\'\ 1.;(·'\"1 і '.1 j '1,1 

[1, пугіР'-1~ C'h'"_T!Tlr' ()Г)С)()(, П() Г~llf 

ПРОТЯІ\Jі\! 2U 11 рОку УllраВ:ІЇнням у Сllравах сім'і та /,ю;юді Київської 

,'С;;і<l(II<JЇ іll'РЖ,'ЬН<JЇ ,Ц\lі ніс І Р<lllїі на,'I<!Н() 89 IIУТlIЮК ;Ц>! (Ніll)РОВ"IСIlН}! іlі'll'і'1 

,-'IJ[I[,l_lJ,ll\.}!і\... ;,tXitllll..-liіl." t\:LI1LI\JГ1іГі ~i\~\";\ .. 1 L~l\lC: 

і. - : .... 



_, ;J.І1П11Н1 

БЮДЖСТllі І: 

СllіЮ ІІІ ІСІ IIОJбаВ.IСI!і батьківсько!'о ІІ1К;I) вання (11) І іНКIІ 

:'. ;LiICf1 '] "Сі\!СіКСflll\!ІІ \Il1Ж;IIIВО':ЛI\lі! IIІ)тівкн: (ЦH~! ,- UIО;IЖСТfI<t. ,):(lІа 

- 20%); 
- 2 ДИННІІ1 3 бш <поділюї родшш (ІІутівки: ОДllа - БЮДЖСТНа, одна -
30%); 
- 7 дітей диспанссрної групи (путівки: чотири - бюджетні, три - 30%); 
- 11 обдарованих дітей (путівки: три - бюджетні, ЧОТИрИ - 20%, дві-

30% та дві - 50%), 
2. В У ЛU ··Молода гвардія" - 16 путівок, із НИХ: 
- 1 дитина позбавлсна батьківського піклування (путівка бюджетна); 
-- 2 ДІІТИШІ диспансерної групи (путівки бюджетні); 
- 2 дітей - інваліг(ів (путівки: одна - бюджетна, одна - 50%); 
- 2 дітсй З багатодітних родин (путівки: дві - 20%); 
- 2 обдарованих .,ітсЙ (путівки: дві - 30%, одна - 50%). 
:1. В ІІИТЯ'ІИЙ О'JЛОРОВ'ІИЙ заЮlад санаторного типv о.Славvтич" 

(lIcРСЯС.lав - Л\ІСЛЬШШЬЮІЙ район) - 48 путівок, із них: 
- 6 дітсй - сиріт (путівки бюджстні); 

- 2 дітсй З ОU\ІСЖСНИ\НІ \юж;rrШl)С! Я\ІІІ (ІІутіВКІІ: о:ща бюджстна, 

одна-зо~~): 

17 ;LіlСЙ '] баl'апціЛІИХ P0;LIIII (l!утіВКІІ: ОДІІа- бюджстна. 16 - 30%): 
2 :lіТСЇІ. що lІОстрЮI,:,а.lll внас.lі;юк аварії на ЧАеС (путівки: ;(ві 

ЗО~~); 

- 12 .Т(ітеЙ .Т(исmшсерної групи (путівки 50%); 
- 9 обдарованих дітей (путівки 50%). 

О;ща ДІIТШlа з об\IСЖСfIlI\1ІІ фіЗИЧНШ,IИ \ЮЖЛИВОСТЯЛ!ІІ ІІсребувала на 

Оз:ІОРОR:lснні 3 28.05 по 17.06.2011 року ІІі;, 'Іас ТС\lаТІIЧ!!ОЇ З\lіни в !\1)lJI 
"Артек" (!Іутівка від ЦСССДіУ1). 

Броварська центральна районна лікарня здійснює оздоровлення дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку. Медичні працівники Броварської 

ЦР Л проводять медичні огляди дітей після яких надаються рекомендації 
щодо оздоровлення та санаторно - курортного лікування, оформлюють 

форму 070/0 для видачі санаторно - курортних путівок та медичних довідок. 

llРОТЯГО"1 2011 року IIpOBeII~II() санаторно - курортне лікування по лінії :\:103 
200 ,1іТЯ\I, а ca:lle: 

в \lіСI(СВ!IХ С:lI1:1торіях - І:; 8 .,iT~ii: 
в РССIIУО;ІікаНСI,КlIХ - 62 літ6і. 

1 J НІІХ: 
- _. . 

\~I'I""'I'" СІ:І [H")''I:l!~,i('Hlj\ (1ТП 1:IР,СIУ:l!'П [!IK:I\'p:1f!r!~.j: 

1 ~ ~-liT...';1 з \.~lJ.\:,"-~I;\.';а[.',111 фl'НI'IНll.\!Іl .\1~'IJі·~:IlН~О,-·ТЯ\Н[: 

- f) .1iTcf1 '3 iiaгaТl\.liТlIIIX РО;(ІІІІ; 

- І О .тітсіі. [[[О І10страЖ;lаЛІ1 fНІаСlілок аварії на ЧАГ:С: 

- 1 О ,(іlt:іі - Hall!11"111"ll, 



HL11....1!,1.t'\ili I.1lJLtptl на rj:\i:C' ~ Il[!<11',~li[{[j71 [[P~1il,1 [(І 1...\)[li~1~I!,H(JlU Jtt ..... llLl.\ lla~l_I\~Il[[X 

[',I,~[II,)fil;_O{\' ,'1\) P()'{[I():ri:;y ІI:,ті{;()[, tlt1стіrї[{,,) [lР\)[;').1~П[) ,)'~,Tl(lP()B:ICHIf}1 .1і[-:{ї. ІНО 

постражлали Rнаслілок аварії на ЧА Ес. Пр<)Тяго\! 2011 року 178 літсй ланої 
катеГОрІІ О~;lOРОВ.lеІІО в С~l!!аторіях УкраїllИ (Об.lасниЙ СRнаторш 

ра,'LіarLійного ,аХІІСТУ ЖІПО\!ИРСТ,КОЇ об!lасті (оп. Ка\I'ЯНIIЙ г,ріл), санаторій 

"Антей" с. Нові Санжари Полтавст,кої області, "ЗелеНІІЙ гай" ,1ьвівської 

області, "Rеселка" (М. Тернопіль), "Нафтуся Прикарпаття" (М. Трускавець), 

'-Волна" (М. Євпаторія) та інші), із НИХ: 14 дітей оздоровлено у супроводі 
oдrlOгo із ДОРОСЛИХ. 

З 31.05.2011 по 17.06.2011 року У ТРЬОХ загапьноосвітніх навчальних 

закла"щх міста ФУНКllіонували табори віЛТIОЧllНКУ з денним перебуванням 

(зош І-ІІІ cT.J\22, СЗОІІJ І-ІІі ст. X~7, ЗОШ І-ІІІ CT.X~IO) з режимо~! роБОТІ! з 

08·1<1 по 1700 год. Харчування }(ітей здійснювалось вітщовідно перспективного 
ДВОП1жнеIЮI'О іІІСНЮ. яке затверджено в БроваРСl>кій районній СЕС та 

склаД<Ll0 - 18 грн. на т(ень на одну особу. 
3 \IСТОIO організаl\ії З\lістовного .10зві:r:IЯ дітей в Irришкі.lЬШ!Х таборах 

Уllраl3ліННЯ\1 освіти БУ,10 організовано: 

ві:tllі.1УlJаНI!Я баССfіll; "КупаТJа" ., (І І ЛС).20 11 110 15.06.2IJ 11 року 

ki,';[[lH{IJIrO 33.T[{~p,:1~i~ ... ~II{)['t) ['рафік~ з С:;~~КОI11-Il..JН[IIІ:\1 та t)P[ ~~1I1 j~;[~:~Hlf\I 

[І[,1130ЗО:\1: 

[а [сп:нші ДЕНІ! "І":,j\IС:lія": 

керівниками гуртків БДЮТ проведені майстер - класи на базі 

IrРІІшкі"lьюrх таборів; 

. ні,1Г10ві.1І10 гр~фіку~ c[Icr:i~..:[icTa\Hf І [снтру соцt::Ll1,f{ИХ C~lYiKг) ,1.1~{ СI:'1'1. 

дітей та \1О;]оді ПРОТJСЛСТІО [[рофі:rаКТИ'lні захо.'НІ 3 У'ШЯШІ ПРI!lш:і"lТ,[!lIХ 

таборів. 

Загальна кількість дітей, охоплених відпочинком становить - 196 осіб, з 
них 25 дітей із соціально незахищених категорій сімей. Упришкільних 

таборах працювали 38 педагогіLlНИХ працівників та 3 медичних працівників. 

3 12.11.2011 по 06.12.2011 року була відправлена група дітей, у кількості 
47 осіб, на оздоровлення в санаторій "Косів" Івано - Франківської області 

(!Іутівкн придба!lі за С[lUнсорські кошти), із НИХ: 

- 2 :Іітсй - СI[I'і1 та :lітсіі IlОз6аВ:ІСI1l!Х oaТl,KiIJCT,KOI'l) Ilіl::ІУВClІІН}I; 

- 1 ,'lllillНa '1 O(i\IC;k"t'IIII\II' \111Ж'IИ!1Щ'1~\II!; 
9 .Іі 1\?lі 3 GaI'~~<1 0:11 І НІС\. pI..J,'lllH; 

::! ї~ ["сІЇ. 11[(' ~!",:1;"~~:1<':,~.-H~ f:![Jc:ri,·}()f: :l~):~:':'!' і[:: (~.\ГГ: 

.-·~"':L,llt, ~l,jl,-,;t. ?1t'.[ tl~f,,--':;)t",~Сlf1.' 1...-\.)L~i~l~i['[ll,) t)'_~t',--,l_III~ .. I~;I-іjt,).\,: і"I...!І[і); 

(:\ІІТЯ'ІС: \lіс:[счкu) --;!TOOI[-:l\JI," Ja СIТОІІсорс[,кі КuШ'[[1 ІІі']' час ЗII\lОВIІХ к<[ніКУ:І 

o~y)pnB.1IOII;1.1[!CI, R саН;1Т(lІ' і'" ":rаТn]lIЩЯ" 3акарпатсц'nї 06.1асті (\!. "І\',а'IС!)Г)) 

І:! ') ІН.! Ilf[rfH~1 );1 f·:();""\:'(Ч1(\~1 І1~І:1·lіч\. [lі,ТТ ч~~,' [IIН1': h"";lfilK\"r ') РІ:.! !lf!!P!'1 

I.~;~) !I\~ _ ;.'Jv._,-; І l 



іН j Хі..) !:;~1 ~ lIii в СІ'! [І '-;11\);) і I~ [, Н-~ оо \..13;1, r{l\J в:и{) Ba:lllL: \) і1 ~"O П я ЧО:\І;' О "{Д\..) Pl)(j (і,,):'-1: 

),lkl,l,li \[. iJl.::p:tAH(t)~. ; =~-.(/() 110 15.П7.:(jl1 Р\.Н-і:: (rIYliB~~1 lt!H[~tGaHi '~a 

(f[\JHC\)ll(f)f~i Kl)IlITt1). 

9 ,1ітсІ[ ніF,ОЧ 11-12 рокін і, '!І[ста соціа,lЬіlO незахищених категорій сі~lей з 
3 jlШІНЯ [[О 29 ЛlIШ!Я за Ш!lРОШСННЯі\1 Прсзидента KO~liTCTY [юрідн"них міст 
Фонтснс-су-IJуа СРВС пу,\р'є, ОЗДОРОВ;НОВ,]jШСЬ у центрі відrlOЧИНКУ м. Сен 

- Сюльпіс, із них: 

3 дітей з неповних сімей; 
1 дитина, ПОl0авлена батьківського піклування; 
5 дітей із багатодітних сімей. 

Одна дитина з 17.06.2011 року по 12.09.2011 року перебунала на 

лікуванні та ОЗ}ЮРОRJJснні в J10U Респуоліки Куоа, а ще одна дитина - з 

21.07.2011 року [10 20.09.2011 ([Іроживання, харчування та лікування за 

рахунок приймаючої сторони, а переліт з України до республіки Куба і в 

ЗВОРОПЮ:\IУ нarlРЯ~!КУ здійсн"но за рахунок спонсорських кощтів). 

Hi.-шонід[1О ;10 ')акону України "Про загал,нообов'язкове державне 

c()[[i<1-1ьНС страхування ., ТIІ\I'!асової втраТІ! пршrездалюсті та витрата\lИ, 

-J\'\ЮIJ_1СНIІ\!11 ПОХОВ:lIIl!;1 \[ fJроварс[,кій районній виконавчій ДllpeКlliї 

ВII,'Іі;[СIIО I<I[Ї[1СЬКII\\ о(і;І:І,їІI!\\ Фондо\! СО[lіа_l[,НОГО страХУНilН!lЯ :; ТIІ:\!часової 
ВТР:ПІІ пра[lс:здаТНОСl і 2-Сб.ОО ЛІС.ГРН. (на ЕрсmаРСI,КIІЙ район та м. БроваР[I). 

[j~t (1·"~:~·~,;'"I("~"їCHII~l ,!i';"t..':'"f ;" "~':~';~~с~р~r{и.\.: (\сіі), [ll,J fl;laltf{)!{lTf) IJ::! rJi~"t!Ip(1r\lCTf{;lX. 

;",:тС[нонах та op['<llliJ<llliHX. КОШТlІ ФОІ!ДУ, що Вllді:Існі на часткове 

фінансування дитячих закладів оздоровлення, спрямовуються виключно на 

(УЦОРОR_1СННЯ дітей IJiK()\[ [1 і ,-І 7 ,10 1 g років. TpIlВiLlicTb ОЗ;10РОВЧОЇ З\lіНII 

!ЮВI!нна бути не мснше ніж 21 леНІ" а в літній lІеріол не менше - ніж 14 !Інів. 
'3<1 2011 рік ФОН.l СОIІЇал[,f{ОГО страХУВ<1ННЯ використав КОШТИ у СУilІі 

246,00 ТlIС.ГРН. ЛЛЯ оздоровлення 246 дітей міста та району. 
За даним!! упраВ,lіння освіт!!, BiMi"lY фізичної культури та сгюрту 646 

дітей, які займаються в різноманітних гуртках та секціях позашкільних 

навчальних закладів міста оздоровлені в санаторіях та таборах України за 

батьківські кошти (ДОК "Бригантина" (м.Скадовськ), "Молода гвардія" 

(м.Одеса), санаторій "Юність" (Семеїз), санаторій "Алупка" (АР Крим), 

hолгарія. м. Краніво та інші). Пі;lПОЧИНОК та озлоровлення літей 

j,lіЙСIII{)IJ<lНСЬ ОРГШll-j"ВаІ!I[\!!! групаЧІ! [Ю 15-:;0 чоловік ІІід кері [1НІПlТВО\[ 

КСІ,іВНIІК;) [УРІка 'ІІІ ССКllії. 
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~ ____________ +-_____ . _______ ~_~ ________ ~ __ ~ ________ ~а~Н~Я~) ____ с-_______ + ______ --і 
Міська 

IІрОГрЮlа 

ві;ПIOЧШІКУ 

І та О'J)(оров:тсння 

І 
дітсЇІ на: 
IІсріод 20О8- І 

~012 років І 

Рішення ' IIРIlд6аШІЯ 
ЕР<'1Варської 200,0 І 199,7 І путівок ;щя 63 , 199,7 
:-lіСІ,КОЇ ра;щ ві;( : дітей соціа:ІІ,НО 

24.04.08 нсзахищених 

N~712-36-05 категорій 

---~---~----~.~ 
Па'lа:ІЬНIІК відділу У справах 

сім"ї та МОЛО.'J:і Л.М. Теплюк 


