
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 27.04.05 № 118                                                                м.Ужгород

Про організацію відпочинку 
та оздоровлення дітей і підлітків 
влітку 2005 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
обласної  Програми  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  на  період  до
2008 року (№ 200 від 20 червня 2003 р.)

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад оргкомітету по організації відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2005 року згідно з додатком.

2. Організувати  в  м.  Ужгороді  табори  літнього
оздоровлення  з  денним  перебуванням  у  три  зміни  з
06.06 по 02.08.2005 року на базі  гімназії,  Палацу дітей та
юнацтва, ЗОШ І-ІІІ ст. № № 8, 11,  12,  19,  20,  табір праці і
відпочинку “Боздоський” на базі Ужгородського ліцею.

3. Фінансовому  управлінню  (Рябець  М.М.)  виділити  200
тис.грн.  управлінню  освіти  та  30  тис.грн.  управлінню
культури,  спорту,  сім’ї  та  молоді  за  рахунок  коштів
передбачених у бюджеті міста на зазначені цілі.

4. Управлінню освіти (Мателешка О.І.), управлінню у справах
культури,  спорту,  сім’ї  та  молоді  (Фленько  В.Ю.)
розробити  і  затвердити  кошторис  витрат  на  утримання
таборів літнього оздоровлення та подати їх фінансовому
управлінню.

5. Управлінню  освіти  (Мателешка  О.І.)  спільно  з  відділом
оборонної  та  мобілізаційної  роботи  (Станчак  С.С.)
вивчити  питання  про  можливість  відкриття  табору
патріотичного  виховання  для  старшокласників  на  базі
однієї з військових частин міста.

6. Управлінню освіти (Мателешка О.І.) забезпечити розподіл



путівок  за  кошти  бюджету  в  першу  чергу  для
соціально-незахищених  і  обдарованих  учнів,  для  інших
категорій  дітей  передбачити  розподіл  путівок  за
батьківські кошти.

7. Начальнику  управління  освіти  (Мателешка  О.І.)
забезпечити табори педагогічними кадрами.

8. Відділу  охорони  здоров’я  (Рошко  І.  Г)  організувати
оздоровлення  (червень-серпень  2005р.)  300  дітей  на
базі міської дитячої лікарні.

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

10. Керівникам житлово-експлуатаційних районів,  спортивних
баз  підготувати  спортивні  майданчики  та  визначити  час
для  проведення  спортивно-оздоровчих  заходів  з  дітьми
згідно із заявками начальників таборів.

11. Головному  санітарному  лікарю  міста  (Петричко  В.І.),
начальнику  МВ  УМВС  України  в  Закарпатській  області
(Довбиш  С.М.)  взяти  під  контроль  дотримання  належних
санітарно-гігієнічних  умов  та  забезпечення  охорони
правопорядку в таборах.

12. Відділу  охорони  здоров’я  (Рошко  І.Г.)  забезпечити
табори  медперсоналом  та  якісною  медичною
допомогою.

13. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на  заступника
міського голови п. Кирлика Я.Ю.

Міський голова                                                                В.В. Погорєлов


