
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

24 грудня 2020 року                                                       2 сесія VIII скликання 

 

Про затвердження «Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
пільгової категорії або дітей, що перебувають на диспансерному обліку 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи ) Вороновицької територіальної громади на 2021рік». 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою соціальної турботи за підростаючим поколінням жителів 

ОТГ, їх дітей пільгових категорій або дітей, що перебувають на диспансерному 

обліку, їх оздоровлення та відпочинок, за рахунок коштів місцевого бюджету у 

частині придбання оздоровчих путівок, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити «Програму оздоровлення та відпочинку дітей пільгової 

категорії або дітей, що перебувають на диспансерному обліку (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) Вороновицької 

територіальної громади на 2021рік» (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

бюджету та цін (Якубовська О.В.).  
 

 

     СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                              О.Г. КОВІНЬКО    
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

       рішення  2 сесії  

Вороновицької селищної ради 

         VIII скликання  

від 24  грудня 2020 року 

 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
пільгової категорії або дітей, що перебувають на диспансерному обліку 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи ) Вороновицької територіальної громади на 2021рік». 

 
МЕТА 
Програма розроблена з метою соціальної турботи за підростаючим 

поколінням жителів смт. Вороновиця протягом 2021 року – дітей пільгових 

категорій або дітей, що перебувають на диспансерному обліку їх 

оздоровлення та відпочинок, за рахунок коштів місцевого бюджету у частині 

придбання оздоровчих путівок. 

Основою розроблення програми є Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), Бюджетний кодекс 

України. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
Основними завданнями є оздоровлення та відпочинок дітей через 

придбання путівок на проведення оздоровлення та відпочинку за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

 

ЗАХОДИ 
Основними заходами програми є придбання оздоровчих путівок у 

заклади санаторно-курортного спрямування. Здійснення ряду міроприємств 

задля досягнення визначеної мети. 

 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
Реалізація Програми здійснюватиметься у відповідності до 

Бюджетного Кодексу, шляхом перерахування коштів з селищного бюджету в 

сумі            , по КПКВМБ 0113140 КЕКВ 2730. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорій 

або дітей, що перебувають на диспансерному обліку. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                               І.В.Нагаєвська     
 

 


