
  

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                XV_  сесія    VI _  скликання  
         (1-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 07 грудня 2012 року                       м. Ужгород                               № 675 
 
Про доповнення до рішення  
VІ сесії міської ради VІ скликання  
від 03 червня 2011 року № 164 
 
 З метою реалізації Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 
період до 2013 року, забезпечення повноцінного відпочинку дітей та 
підлітків, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, 
фізкультурно-оздоровчої роботи та організації якісного медичного 
обслуговування і харчування, керуючись ст. 7 Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей ”, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити додаток до Програми відпочинку та оздоровлення дітей 
на період до 2013 ріку, затвердженої рішенням  VІ сесії міської ради VІ 
скликання від 03 червня 2011 року № 164 (додається). 
 2. Фінансовому управлінню (Король С.І) забезпечити фінансування в 
межах коштів, передбачених бюджетом міста. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Белякова Ю.В. та постійну комісію з питань освіти, науки і культури, 
молодіжної політики і спорту, міжнаціональних і міжконфесійних  відносин 
(Ващук Ф.Г.).  
  
 
   
 
 
Міський голова                          В. Погорелов  
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення VI сесії міської ради 

VI скликання від 03 червня 2011 року № 164 
  Додаток 

до програми 
 

 Прогнозний розрахунок коштів на відпочинок та оздоровлення дітей на 2013 рік 

 
Тип табору 

 

 
Термін зміни 

(кількість 
днів) 

 
Кількість дітей 

 
Вартість перебування 
1 дитини в день, грн. 

Вартість 
харчування 1 
дитини в 
день, грн. 

Загальна сума 
(фінансування з міського бюджету та з 

інших джерел не заборонених 
законодавством), грн. 

1 2 3 4 5 6 
     Міський бюджет Інші джерела 

Табори з денним 
перебуванням 21 табір 

14 2500 - 12.04 700 000 50 000 

Закупівля путівок в 
оздоровчі табори, не менше 
20% від загальної кількості 
учнів, яка  становить 10629 
дітей станом на 01.01.2012 
згідно статистичних даних  

 
21 

 
2126 

 
180-200 

 
- 

 
100 000 

 
7 404 140 

Всього  4626   800 000 7 454 140 
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