
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від _23.05.2019 _№ __164__ 
                       м. Покровськ 
 

 

Про  оздоровлення та відпочинок 

дітей за рахунок коштів місцевого  

бюджету 

 

 Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

«Програми економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік 

та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2, з метою створення оптимальних умов для 

оздоровлення дітей та учнівської молоді міста Покровська, Родинське та  

смт. Шевченко, керуючись статтями 32,59,73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Управлінню соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області (Бонзюх) забезпечити безкоштовним оздоровленням та 

відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за 

рахунок коштів місцевого бюджету, а саме: 

      - дітей-сиріт; 

      - дітей позбавлених батьківського піклування; 

      - дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

      - дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок  захворювання, одержаного в період участі в антитерористичної 

операції; 

      - дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадського протесту; 



 

      - дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 

      - дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під 

час виконання службових обов'язків; 

     - дітей з інвалідністю; 

     - дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення; 

     - дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

     - дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

     - рідних дітей батьків - вихователів або прийомних батьків, які проживають 

в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї; 

    - дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства 

одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям; 

    - дітей із багатодітних сімей; 

    - дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; 

    - талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад, відмінників навчання; 

    -  дітей, які перебувають на диспансерному обліку. 

       2.    Безкоштовні путівки на оздоровлення та відпочинок надавати згідно 

поданих заяв, які зареєстровані в журналі обліку управління соціального 

захисту населення Покровської міської ради Донецької області для проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей по його  черзі. 

        3.     Фінансовому управлінню Покровської міської ради Донецької області                

(Порецька) провести фінансування  в межах коштів, передбачених у міському 

бюджеті.  

       4.   Координацію щодо виконання рішення  покласти на управління 

соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

(Бонзюх), контроль - на заступника міського голови Олехнович О.О.  

 

 

 

Міський голова                           Р. Требушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


