
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28.04.04 № 102                                                                м.Ужгород

Про організацію відпочинку 
і оздоровлення дітей та підлітків
влітку 2004 р.

З  метою  оздоровлення  та  забезпечення  повноцінного  відпочинку
дітей  і  підлітків,  створення  належних  умов  для  освітньої,  культурно-
виховної,  фізкультурно-оздоровчої  роботи  та  організації  якісного
медичного обслуговування і харчування, відповідно  до  Розпорядження
Президента  України  №  42/2004  -рп  від  6  березня  2004  року  “Про
організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у  2004  році”,  на
виконання  обласної  Програми  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  на
період до 2008 року (№ 200 від 20 червня 2003 року),  виконком міської
ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  склад  оргкомітету  по  організації  відпочинку  та
оздоровлення дітей влітку 2004 року згідно додатку.

2.  Організувати  в  м.  Ужгороді  спортивно-оздоровчі  табори  з
денним перебуванням у чотири зміни з 07.06.  по 31.07.  2004  р.  на  базі
гімназії,  Палацу  дітей  та  юнацтва,  АНВК,  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №№
1,6,7,8,11,12,19,20,  табір  праці  і  відпочинку  “Боздоський”  на  базі
Ужгородського  ліцею-інтернату та військово-спортивний табір “Сокіл”  з
цілодобовим перебуванням.

3. Управлінню освіти (п.Мателешка О.І.)  організувати  оздоровлення
дітей з 07.06.  по  31.07.2004   року  на  базі  дитячих  дошкільних  закладів
для  чого  збільшити  грошову  норму  харчування  на  0,20  грн.  (50%  за
рахунок бюджету і 50% за рахунок батьківської оплати).

4.  Фінансовому  управлінню  (п.Рябець  М.М.)  виділити  350  тис.  грн.
управлінню освіти та 30 тис.грн. управлінню у справах  культури,  спорту,
сім’ї та молоді.

5.  Управлінню  освіти  (п.Мателешка  О.І.),  управлінню  у  справах
культури,  спорту,  сім’ї  та  молоді  (п.ФленькоВ.Ю.)  розробити  і
затвердити  кошториси  витрат  на  утримання  оздоровчо-спортивних
таборів та подати їх фінансовому управлінню. 

6.  Завідуючому  відділом  у  справах  фізичної  культури  та  спорту
(п.Зорін  М.І.),  начальнику  управління  освіти  (п.Мателешка  О.І.)
забезпечити табори педагогічними та фізкультурними кадрами. 

7.  Завідуючому  відділом  охорони  здоров’я  (п.Рошко  І.Г.)



організувати  оздоровлення  (червень-серпень  2004  року)  500  дітей  на
базі міської дитячої лікарні та реабілітаційного відділення. 

8. Керівникам  установ,  на  яких  організовуються  табори,  своєчасно
підготувати приміщення для прийому дітей. 

9.  Керівникам  спортивних  баз  і  організацій  визначити  час  для
проведення  спортивно-оздоровчих  заходів  з  дітьми  згідно  із  заявками
начальників таборів.

10.  Головному  державному  санітарному  лікарю  міста  (п.Ващенко
М.І.),  начальнику  МВ  УМВС  України  в  Закарпатській  області
(п.Зелінському  А.Ф.)  взяти  під  контроль  дотримання  належних
санітарно-гігієнічних  умов  та  забезпечення  охорони  правопорядку  в
таборах.

11.  Завідуючому  відділом  охорони  здоров’я  (п.Рошко  І.Г.)
забезпечити  табори  медперсоналом  та  необхідними  засобами  для
надання першої медичної допомоги.

12.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника
міського голови п.Балажа В.Г.

Міський голова                                                                 В.В.Погорєлов


