
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей 

Миколаївської області на 2019-2023 

роки 

 

 _______ сесія 

сьомого скликання 

 

 

Відповідно до частини другої статті 143 Конституції України,  пункту             

16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на 

підставі статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання, затвердженого рішенням обласної ради  від  18 грудня 2015 року             

№ 1 (зі змінами та доповненнями), заслухавши та обговоривши інформацію 

директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної 

державної адміністрації Єльчієвої О.Р. про виконання Програми відпочинку та 

оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки, розглянувши 

проект Програми оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської області на 

2019-2023 роки, обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 
 

  1. Інформацію директора департаменту соціального захисту населення 

Миколаївської обласної державної адміністрації Єльчієвої О.Р. про виконання 

Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-

2018 роки прийняти до відома. 

 

2. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської 

області на 2019-2023 роки (далі - Програма), що додається. 

 

3. Облдержадміністрації під час формування обласного бюджету 

Миколаївської області на 2019 рік та на період до 2023 року включно 

передбачати асигнування на реалізацію заходів Програми. 
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4. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим 

органам міських (міст обласного значення) рад, сільським, селищним, міським 

радам об’єднаних територіальних громад:  

4.1. Розробити та затвердити в установленому порядку відповідні районні 

та міські програми з урахуванням затвердженої цим рішенням Програми.  

4.2. Під час складання проектів відповідних бюджетів, починаючи з          

2019 року, передбачати кошти на реалізацію заходів щодо оздоровлення та 

відпочинку дітей.  

 

5. Облдержадміністрації щороку до 01 травня інформувати обласну раду 

про стан підготовки до літнього оздоровлення та відпочинку дітей та до                  

01 жовтня кожного року – про підсумки проведення оздоровчої кампанії. 

 

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради                    

від 24 грудня 2013 року № 14 «Про затвердження Програми відпочинку та 

оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки». 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В.МОСКАЛЕНКО 


