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15.05.13       Ужгород               № 156 
 
 
Про  організацію відпочинку 
та оздоровлення дітей і підлітків  
влітку 2013 року 
 
 
 

З метою  оздоровлення  та  забезпечення  повноцінного відпочинку 
дітей та підлітків, створення належних умов  для освітньої, культурно-
виховної,  фізкультурно-оздоровчої роботи  та організації якісного медичного 
обслуговування і харчування, на виконання Закону України „Про 
оздоровлення та відпочинок дітей” від 04.09.2008 № 375-VI виконком міської  
ради  ВИРІШИВ: 
 1. Відповідно до міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 
період до 2013 року, організувати в м. Ужгороді табори відпочинку з денним 
перебуванням в одну зміну 14 днів з 27.05. по 13.06.2013 року на базі НВК 
„Гармонія” (150 дітей), НВК „Веселка” (60 дітей), НВК „Престиж” (90 дітей), 
НВК „Пролісок” (60 дітей), НВК „Ялинка” (90 дітей), НВК „Первоцвіт” (60 
дітей), ЗОШ №1 (120 дітей), УСЗОШ №2 (330 дітей), ЗОШ №3 (240 дітей), 
ЗОШ №5 (330 дітей), ЗОШ №6 (330 дітей), ЗОШ №7 (240 дітей), ЗОШ №8 
(330 дітей), НВК „Ужгородський економічний ліцей” (262 дітей), ЗОШ №10 
(170 дітей), ліцей „Інтелект” (240 дітей), ЗОШ №12 ( 300 дітей), ЗОШ №15 ( 
330 дітей), ЗОШ №16 (90 дітей), БПЛ „Лідер” ( 330 дітей). 
 2. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) профінансувати кошти у 
розмірі 700 тис. грн. (сімсот тис. грн.) на  табори з денним перебування на 
базі ЗОШ міста. 
 3. Управлінню освіти (Бабунич О.Ю) розробити та затвердити 
кошторис витрат, забезпечити розподіл путівок за кошти бюджету в першу 
чергу для соціально незахищених категорій дітей та забезпечити табори 
педагогічними кадрами, затвердити норми харчування на одну дитину 12,04 
грн. (дванадцять грн. 04 коп.) згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.11.2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування в 
навчальних та оздоровчих закладах” (додаток №6). Дозволити залучати 



спонсорські і батьківські кошти з інших джерел не заборонених 
законодавством. 
 4. Керівникам установ, на базі яких організовуються табори, своєчасно 
підготувати заклади для прийому дітей. 
 5. Начальнику Ужгородського міськрайонного управління, головного 
управління Держсанепідемслужби в Закарпатській області (Шуберт С.Т.) 
взяти під контроль дотримання належних санітарно-гігієнічних умов у 
таборах. 
 6. Відділу охорони здоров’я (Брецко М.Ю.) забезпечити табори 
медперсоналом та якісним медичним обслуговуванням. 
 7. Організувати в м. Ужгороді табір відпочинку з денним перебуванням 
в шість змін по 14 днів з 01.06.2013 року  на базі реабілітаційного відділення 
міської дитячої клінічної лікарні (120 дітей). 
 8. Дозволити додатково відкрити на базі навчальних закладів табори з 
денним перебуванням при умові фінансування їх Ужгородською міською 
виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності. 
 9. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра  
О.М.) вжити заходів щодо контролю та реєстрації оздоровчих закладів будь-
яких форм власності та забезпечити здійснення єдиного моніторингу літньої 
оздоровчої кампанії 2013 року в м. Ужгороді. 
 11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови  Фленька  В. Ю. 
 
 
 
 
Міський голова                         В. Погорелов 
 


