
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердження міської 
Програми відпочинку та оздоровлеННJI 

дітей на період 2008 - 2012 років 

Відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації від 13.02.2008 року N2 119 "Про схвалення проекту програми 
відпочинку та оздоровлеННJI дітей Київської області у 2008 році", рішення 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 25.03.2008 року N!!135 "Про 
схвалеННJI проекту міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 
період 2008 - 2012 років", у зв'язку із закінчеННJIМ терміну дії міської програми 
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року затверщсеної 
рішенНJIМ Броварської міської ради від 19.06.2003р. N2250-13-24, з метою 
удосконалення організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, 
враховуючи рекомендації постійних комісій з питань соціально - економічного 
та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, комісії з гуманітарних 
питань та керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядувaннJI в Украіні», міська рада 

І 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську Програму відпочинку та оздоровлеННJI дітей на період 
2008 - 2012 років (далі - Програма), що додаЄТЬСJl. 

2. Фінансовому управлівmo на наступні роки передбачити фінансування 
заходів Програми в межах затвердженого кошторису. 

3. Відділу у справах сім'ї та молоді здійснювати координацію заходів щ~до 
виконaннJI Програми і щорічно до 25 сіЧШІ інформувати виконавЧий 
комітет Броварської міської ради. 

4. Відділам, УПР~ Бр~варської Mi~ЬKOЇ p~ B~O~aвЦJIМ Прогр~~ 
подавати інформaцuo про ХІД ОЗДОРОВЧО1 кампaнu до вJДДШy у справах СІМ І 

. та молоді.до·Оl червНJI, 22 червНJI, 15 JIИПНJI, 1~ серпня, 05 вересня, 01 жовтня 
поточного року. tr.,p~ LIt 

5. Контроль за виконaнНJIМ ріше * ~~~c':f» 41 '1& аступника міського гоцови 
Шестопал л.п. lIr ~ 

q ~. • 
. - о .~ 

Секретар міської ради IJ І.В. Сапожко 

м.Бровари 
від "~" Ш~~ 2008 р. 
Н!! W~ -36-qГ" 



ПОДАННЯ: 
Начальник відділу 
у справах сім'ї та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'изки начальника 

юридичного відділу - головний спеціаліст 
юридичного відділу 

Начальник фінансового управлїВНJI 

Начальник управління економіки 

Виконуюча обов'изки начальника 
загального відділу - головний спеціаліст . . 
загального вщдшу 

Голова постійної комісії з питань 
соціально - економічного та КУльтурного 
розвитку, бюджету, фінансів і ціи 

Голова постійної комісії з 
гумamтарних питань 
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Зміст Програми 

1. І розділ. Актуальність Програми ................... оо оо ................ оо. 3 с. 

2 n . м . . роздш. ета та основН1 завд8ВНJI Програми ......................... 3 с. 

3. m розділ. Очікувані результа1И Програми ........................... оо 3-4 с. 

4. IV розділ. Перспективні наслідки реалізації Програми ............. 4 с. 

5. V розділ. Основні цільові групи. . . . .. ... .. . ... . .. ... . . . . .. ... . .. .. . ... . .. 4 с. 

6. VI розділ. Фіваисувавия Програми ... оо .... оо .... оо. оо. оо .... оо. оо ...... 4 с. 

7. VП розділ. Організаціі-партнери щодо реалізації Програми ....... 4 с. 

8. vm розділ. Основні організаційні заходи Програми ................ 5-10с. 

9. Додаток до Програми. :Кошторис витрат ... оо .... оо. оо. оо ....... оо ..... 11-12 с 



І. Актуальність Програми 

Турбота про здоров' JI дітей Є одним з основних показників ставлеННJl 
держави до проблем підростаючого поколіННJI. 

Разом з тим саме стан справ у цій сфері ВИЮlикає занеПОКОfННJI. 
Упродовж останніх років у місті зберігаЄТЬСJl TeHдeнцїJI до погіршенНJI стану 
здоров' JI дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічнdrо, 
екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів 
ризику, в тому числі стресові перенавантаженНJI, зокрема у шкільному віці, 
призводить до порушенНJI механізму самореГУЛJIЦіі фізіологічних функцій і 
СПРИJIє розвитку у дітей хронічних захворювань. 

ЗалишаЄТЬСJl високим рівень інвалідності дітей, що є ОДШІМ з найбільш 
неспрИJIТnИВИХ Jlвищ у комплексі характеристик стану здоров' JI та 
соціального благополуччя населеlПlJl. Не вдаЄТЬСJl уникнути тендеlЩії І до 
зросТ8ННJI кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського . 
mкпув8ННJI. 

КонвеlЩЇєю ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою 
Украіни, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й 
громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. OдmlM із 
найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забез~еqенні 
соціального захисту дитинства є реалізація її права на оздоровлеННJI та . 
ВJДПОЧИИОК. 

п. Мета та основні завданви Програми 

Мета ПРОІ:рами: cтвopeНВJI спрИJlТJIИВИХ умов ДJIJI якісного відпочинку 

та оздоровnеННJI дітей. 
Основними завд8IIВJIМИ ПРOlрами є: 
збільшеННJI кількості дітей, охоплених організованими формами 
відпочинку та оздоровлеВНJI; 

cтвopeВВJI СПРИJlТJIИВих умов ДJIJI реалізації соціально-педагогічних, ...,., . . 
медико-оздоровчих, 1ІПІОВац1ИВИХ проеКТІВ В1ДПОЧИВКУ та оздоровлеlПlJl 

дітей. 

ІІІ. Очікувані резУJlьтати Програми 

Викон8ННJI Програми дасть змогу: . 
урізноманітнити та підвищити JllQСТЬ оздоровчих п~cnyг; 

збільшити кількість дітей, охоплених оргamзованими форм~и 
відпочинку та оздоровлеННJI, зокрема:. . 
_ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьКІВСЬКОГО D1КJIYВ8ННJI; 

дітей-напівсиріт; 
дітей-інвалідів; 
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.... . 
Д1теи, яю постраждали 

Чорнобильській АЕС· , 
внаслідок катастрофи на 

дітей з багатодіmиx та малозабезпечених сімей· 
• w • ' 

Д1теи з деВlантною поведінкою; 

дітей працівників органів внyrpішніх справ, які загинули під час 
виконанНJI службових обов'язків· ... . ' 
~Te~, .ЯКl перебувають на диспансерному обліку; 
Дlтеи ІЗ неповних сімей· , 
талановитих та обдарованих дітей. 

IV. Перспективні наслідки реалізації Програми 

співпраця відділів та управлінь Броварської міської ради; , 
поліпшеННJI організаційного, інформаційного і науково-методичного 
забезпеченНJI реалізації міської програми у сфері відпочинку та 
оздоровлеННJI; 

збільmеШUI кількості оздоровлених дітей шкільного віку; 

якісна організація оздоровлених дітей. 

v. Основні цільові групи 
діти віком від 7 до 15 рохів; 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піхлуваннв; . . 
ДІти-напІВсироти; 

діти-інваліди; 
діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; 
діти працівників органів ВИУІРimнix справ, військовослужбовців, вкі 
загинули під час виконавнв службових обов' взкїв; 
діти З девіантвою поведінкою; 
діти, які перебувають на диспансерному обліку; 
діти із неповних сімей; 
талановиті, обдаровані діти та відміивики навч8ШDI. 

VI. Фівавсуванви Програми 

Видатки, пов' взаві з відпочинком та оздоровлеННJIМ дітей, 
здійсиюютьсв за рахунок виділених в установленому порядку коштів з 
міського бюджету (кошторис додаєrься), коштів підприємств, установ, 
організацій, професійних спіло~ Фо~ соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатноСТІ, коШl'Ш, передбачених на оздоровлеННJI 
дітей які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
позабюджcnних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних 
осіб коштів батьків та iJппиX джерел, не заборонених законодавством. , 



vп. Організаціі - паР11lери щодо реалізації Програми 

- відділи та управлінНJI Броварської міської ради. 

VIII. Основні організаційні заходи Програми 

1. Організацііно-методичне та інформаційне забезпечення 
відпочинку та оздоровлення дітеі. 

1.1. Проводити підбір та направлеННJI дітей на оздоровлення в дитЯчі 
оздоровчі заклади із числа основних цільових груп, враховуючи при цьому, 
що право на забезпечеННJI пyriвкою має дитина, JIКa У поточному році не 
отримувала путівку до ДИТJlЧого оздоровчого закладу за рахунок міського та 
державного бюджетів. 

Управлівня освіти, праці та . 
соrnального захИ9ТУ . . 
васелеВНJl, В1ДДШИ у справах 

сім'ї та молоді, у справах . 
захисту васелеННJI ВІД 

наCJПДIQВ аварії ва ЧАЕС, 
служба у справах дітей, 
Центральна р8ЙОІша лікарНJI 
UЦopoкy . 

1.2. Проводити закупівлю послуг по оздоровленню (путівок для 
оздоровлеНВJI дітей з соціальво незахищених категорій сімей, матері та 
дитини, дітей-інвалідів) за кошти з міського бюджету. 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді, центр ранньої та 
медико-педагогічної . t 

реабілітації дітей-інвалідів 
UЦopoкy 

. 
1.3. Забезпечити оздоровчими послугами вихованців СОЦlальво-

реабілітаційного цеmpу,,любисток". 
Служба у справах дітей 

UЦopoкy 

1.4. Проводити оздор~влеВВJI дітей з~о з ~екомендаціями M~~X 
працівників, зосереджУЮЧИ увагу ~a ... ткyвaвm та оздоровлеННІ. ДІтей 
диспансерної групи, напрaвJDПOЧИ Д1теи У заклади оздоровлеННJI ЗГІДНо з 

профілем захворюв8ВIIJI. 



УправліlПfJl освіти, праці та 
соцjального захисту 
населеlПlJl, Центральна 

районна лікаРНJI 
Протягом року 

1.5. Вживати заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у дитJIЧИХ 
оздоровчих закладах, підвищеННJJ відповідальноcri керівників, вихователів та 
інших працівників за ЖИ1ТJJ і здоров' JJ дітей, приділвти особливу )'вагу 
профілактиці ДИТJJЧого травматизму та запобіганню нещасним випадкам. 

• 

УправліlПfJl освіти, відділ у 
справах сім'ї та молоді, 
служба у справах дітей 
Червень - серпень 

1.6. Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу жит.тJJ, 
залучати дітей до регулярних заввть фізичною культурою і спортом, 
раціонально використовувати ДJDI цього HaJlВНY матеріально-технічну базу 
фізкультурно-спортивних організацій, ігрові та спортивні майданчики. 
Забезпечувати роботу Мобільного консультативного пунхту Центру 
соЦіальних служб ДJDI сім'ї, дітей та молоді в приmкiльних таборах з метою 
здійснеИНJI профілактики негативних JlВИЩ у дитячому та підлітковому 
сереДОВИЩ1. 

і 

УправлїННJI освіти, відділ у 
справах сім'ї та молоді, 
спеціальний заклад 
,,Броварський міський центр 
соціальних служб ДJDI сім'ї, 
дітей та молоді" 
Червень - серпень 

1.7. Спрпти залученвю підприємств, установ та оргаиізацій усіх форм 
власностї, благодійних організацій та фондів щодо наданни фінансової і 
матеріальної допомоги в організації ... лі:шь.?го відпочинку та оздоровлеlПlJl 
дітей соціально незахищених кaтeropm С1Меи. 

Відділ У справах сім'ї· та . . ~ 

молоДІ, ynpaвmННJI ОСВІТИ, 

праці та соціального захисту 
населеННJJ, служба у справах 
дітей 
Протягом року 
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1.8. Проводити цільові реіідп 3 метою ВПJlВJIеННJI бездогmrдних дітей та 
влamтyв8IUIJI іх у закладі! оздоров.іlеRIIJI і закпади ДJIJI неповнолітніх. 

Служба у справах дітей 
ПРОТJlГом року 

1.9. Забезпечити оздоровлеНВJI пiшriтків з різними формами девіантноі 
поведінки та юнаків в облаСНО~I)· оборонно-спортивному таборі "Січ". 

Служба у справах дітей 
Червень-серпень 

1.10. Збільшувати кількість JIЇтe~ охоплених організованими формами 
відпочинку та оздоровлеННJJ. 

Відділ у справах сім'ї та . 
молоДІ 

ПРОТJlГом року 

1.11. Здійснювати заходи ЩОДО рoзmиpеВНJI мережі ДИТJIЧИX оздоровчих 
закладів з деШlИМ перебув~ праці 1 відпочинку, а також сприkrи 
діяльності учнівських 1рудовІІХ об'єпвавь. 

УправліННJI освіти, відділ у 
справах сім'ї та молоді 
Червень - серпень 

1.12. Забезпечувати оздоровлеВНJI прийомвих дітей та виховaщdв 
СОС Дитячого містечка з ПРИЙОМВDМІІ батьками та батьками-виховатeJIJJМИ. 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді, служба у справах 
дітей, спеціальний заклад 
,,Броварський міський цеН1р 
соціальних CJIY.Жб ДJDI (;~'i, 
дітей та молоді" 
ПРОТJIГом року 

1.13. Забезпечити безкоштовне оздоровлеВВJI дітей з обмеженими фізичними 
МОЖJIИВостJIМИ та осіб, що іх обспуговують. 

Відділ У справах сім'ї та 
молоді, спеціальний заклад 
,,Броварський міський цев1р 
соціальних служб ДJDI сім'ї, 
дітей та молоді", ЦеН1р 
ранньої та медико-

педагоriчвої реабілітації 
дітей-інвалідів 
2008 - 2012 роки 



1.14. Забезпечувати вис~кий рівень безпеки та надійності транспортного 
обслуговуванви дітей ПІД час перевезенНJJ іх до місць відпочинку і у 
зворотному напрямку 

. 
УправліННJI освіти, відділ у 
справах сім'ї та молоді, 
служба у справах дітей 
Постійно 

1.15. Забезпечити повне використання путівок ДJIJI дітей, пострахщалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС, в оздоровчі заклади Украіни згідно з розподілом іх 
Київською облдержадміністрацією. 

Відділ У справах захисту 
населеВНJI від наслідків аварії 
на ЧАЕС, упрaвлiнmI праці . 
та СОЦІального 

населе8ШІ, 

Протягом року 

захисту 

1.16. Забезпечувати своєчасне формуванвя груп дітей, постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС, на оздоровлеНWI у відповідності з медичними 
показвиками. 

УправліНWI освіти, відділ у 
справах захисту населенвя від 
наслідків аварії на ЧАЕЄ' • 
Протягом року 

1.17. СпрИJ1ТИ залучеmпo підприємств, уставов та організацій усіх форм 
власностї, благодjйвих організацій та фондів щодо наданвя фінансової і 
матеріальної допомоги в організаціі літнього відпочинку та оздоровлення 
дітей із соціально незахищених категорій сімей. 

УпрaвлiнmI освіти, праці І та 

соціального 
населеНWI, відділ 
сім'ї та молоді, 
справах дітей 
Протягом року 

захисту 

у справах 

служба у 

1.18. Забезпечувати супровід медичними та педагогі~. працівlllOOlМИ 
організованих груп дітей до відпочинку та оздоровлеНWI 1 у зворотному 

напрямку. 
УпрaвлiнmI освіти, відділ у 
справах сім'ї та молоді, 
служба у справах дітей 
Постійно 



1.19. Проводити оздоровлення діте" . . 
працівників зосереmtnnn и з~о з рекомендaцJJlМИ медичних 

, _."JАWЧИ увагу на ЛJКУВанні • . й 
диспансерної гр ин. .. та оздоровлеmn ДІТС 

Ф. уп, апрaвruпoчи Дlтеи у заклади оздоровnеШIJI згідно з 
про тем захворювaниJI. 

УправліННJI освіти, праці та 
соціального захисту 
населеВНJJ, відділ у справах 
сім'ї та молоді, Цеmpальна 
райОlUlа лікарВJI ' 
Протягом року 

2. Медичне забезпечено відпочинку та ОЗДОРОВJJення дітей. 

2.1. 3~с~вати санаторно-курортне оздоровлеНВJI дітей, хворих на 
цукровии ДІабет, у ДИТJIЧИX оздоровчих закладах санаторного типу. І 

Центральна Р8ЙОlUlа лікарИJI, 
відділ у справах сім'ї та 
молоді, спеціальний заклад 
,,Броварський міський цеmp 
соціальних служб ДJUI сім'ї, 
дітей та молоді", Центр 
ранньої та медико-

педагогічної реабілітації 
дітей-інвалідів 
Червень - серпень 

2.2. Проводити комплексні перевірки всіх запропонованих ДJUI оздоровл~ВВJI, 
лікуваввя і відпочинку закладів - стаціонарних, прИІПКільних, спортивно
оздоровчих тощо, з метою визвачеИВJI іх профізпо санітарним нормам, видачі 
санітарних паспортів за 10 днів до відкритrJl. Звертати увагу на підготовку 
споруд та мереж питного водопостач8llВJl, каналізаційних мереж і споруд, 
забезпечеввя харчоблоків необхідним тепловим, холодильним, 
технологічним обладв8ВШІМ, інвентарем, посудом, мшочими та 
дезінфікуючими засобами, cтвopeВВJIМ умов дітям та -персоиалу ДJIJI 
додержaRВJI правил особистої гігієни. 

Р8Йовва санітарно
епідеміологічна СТ81ЩЇJI 
Щороку 

2.3. Забезпечувати дотрим8ВНJI. вимог ПРОТИJ:;tOжежвої ~езпеки,. санітарно
епідеміологічного HaгJ1JJдY за mдroтовкою, в1ДКрИТl'JlМ 1 фYJПЩ10вувarlВJlМ 
дитячих оздоровчих закладів та підвищити відповідальніc:rlі -їх K~piB~mpв, 
вихователів оБСЛУГОВУЮЧОГО персоналу за охороиою ЖRТrJll здоров JI Д1теи. 

, Районна санітарно-
епідеміологічна cтaнцїJI 
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Щороку 

2.4. Не д~пускати ~триманНJI ~JlЧИми оздоровчими закладами харчової 
C~OB~ 1 ПРОдylЩ11 б.ез неоБХІДНОЇ супровідної документації, сертифікатів 
В1ДІ10В1ДНОСТ1, висновюв ветеринарно-санітарної експертизи та погодити з 
Територіаль~ установами санітарно-епідеміологічної служби перелік ії 
постачальиикш. 

Районна санітарно
епідеміологічна станція 
Щороку 

2.5. Встановити контроль за оформлеННJIМ необхідної медичної документації 
на дітей, що напраВЛJllOТЬСЯ за межі області, за медичним обстеженНJIМ дітей, 
та підлітків, які напрaвmпoться на оздоровлеlDlJl зобов' JlЗковою видаЧ'еЮ 
лікувальною мережею медичної довідки з відомостями про групу по 

фізкультурі, режиму оздоровлеlDlJl, про епідоточеНИJl, за місцем проживанНJI, 
профілактичні щеплеНИJl, Biдcyrвicть інфекційних хвороб, шкіри, 
педикульозу. 

Районна санітарно-
епідеміологічна cтaвцiJI, . 

u • , 

центральна раиоина ткapНJI 

Щороку 

2.6. Проводиrи оздоровлеВВJI дітей диспансерної групи згідно з профілем 
захворювавии та за рекомендаціями лікарів. 

Цеmpальна районна лікарНJI 
ПРОТJlГом року 

3. Міжнародне співробітництво. 

3.1. Розmиpиrи співпрацю з міжв~родвими б~аг~~ організаціями, 
фондами з питань оздоровлеНВJI та в1ДПОЧИВКУ Д1теи СОЦІально незахищених 

категорій за кордоном. 

Секретар міської ради 

УправліВВJI освіти, економіКи, 
відділ у справах сім'ї та 
молоді, служба у справах 

дітей 

І.В. Сапожко 



Додаток до Програм" 
рішеини Броварської міської 
ради 

від «~ » ~~.N"42008p. 
N! ?а,-зв -Dr 

Кошторис витрат ва фівавсувавВR міської програми відпочивку та оздоровлeшur дітей 
ва період 2008 - 2012 років 

2008 рік - затвердхсево 2009 - проrв03 2010 - проrв03 2011 - проrвОJ 2012 - проrвОJ 

разом В тому чиCJIi разом В тому числі разо В тому числі разом В тому числі Разом В тому ЧJlСЛІ 

. Проrpама м -_ .. 
Заг. фонд Спец. Заг. Спец. Заг. Спец Заг. фонд Спец Заг. С 

фонд фонд фонд фонд . фонд 
сЬонд фонд 

Міська 839,1 839,1 1000,0 1000,0 1000, 1000, 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
проrpама О О 

відпочивку 
та 

ОJДоровлен 

вв дітей ва 
період 2008 
- 2012 . 
роКІВ 

Мета: Створеввв СПРИВТЛІІВП умов ДЛВ пісвого BiдnO'lIIBКY та ОJДоровлеввв дітей. 

Роз.пілl п.l.2.ПRОВО.пити зцупівmo поcлyr по Q3AoRQBJleHНIO (qyЛвок 1UUl О;ШОRОВJlеВНJI mтей з СОШlШьно незвхишенg 
катеГОlJій сімей. матеоі і и mтей-інвanі ів) за кошти~ міспевоro бю ~~I.Y 

Показники: SS4 SS8 SS8 SS8 SS8 дітей 
КinьКЇcть дітей дітей дітей дітей 
охоппених 

І оздоровпеВНJIМ 
буде - - - - - -. І -



з6ільшуаllТlfСЬ 

шороку від 470 
до . 560 дітей, 
ОХОJШених 5-
6%' від 

З8l'ВJlЬноі 
кількості дітей 
uпcinьНОro віху 
Середнв І 1515 
Bapтicrь 

ПО1С83НИІСИ 
ОХОJШено 

raрJI'IИМ 

харчув8ННJIМ 

1000 дітей 

Середнв 
Bap'1icrь 
raрячоro 

об:· 

грН. 

Секретар ради 

1700 
ГРН. 

1000 
дітей 

15 грн. 

1700 
ГРН. 

1000 
дітей 

15 

1700 
ГРН. 

1000 
дітей 

15 грн. 

І.В.СапО)IQ(О 

1700 ГРН. 

1000 
дітей 

15 rpH. 



ПОДАННЯ:. 
Начальник відділу 
у справах сім'ї та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

--=~L.-_-"'- Т.М. КОВКРак 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

07400 Київська область, М. Бровари 
вул. Гагаріиа,18, к.3 12-3 13 
Тел.lфакс: (294) 6-57-86 
Від f)l f)/I. .l/.lJt)K N2 f)(-P!l-l- 1r:21 
HaN!! за -----

Про включеиия питань на 

чергову сесіlО 

Розрахунковий рахунок 
Ни 35415016001745 
МФО 821018 УДК в 
Київській області м.Київ 
код 23582074 

Секретарю 

Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 

Відділ у справах сім'ї та молоді просить Вас вюпочити до переліку 
питань на чергову сесію Броварської міської ради, яка відбудеться у квітні, 

таке питання: 

1. Про затверджеННJI міської Програми відпочинку та оздоровлеННJI дітей 
ва період 2008 - 2012 років. 

НачаJlЬНИК відділу 
Т.М. Ковкрак 

.. 
-:; 
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