УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
Р І Ш Е Н Н Я № 485
29 сесія 6 скликання

4 квітня 2014 року

Про затвердження Районної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді,
розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку до 2018 року
Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, роботи з молоддю, фізичної культури, спорту та туризму Фаріона А.Г. про
виконання Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді на 2009-2013 роки,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, роботи з молоддю, фізичної культури і спорту від 19.02.2014 року,
пропозиції депутатів районної ради, що були внесені на сесії районної ради, та керуючись
п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей
і молоді на 2009-2013 роки, затвердженої рішенням 24 сесії районної ради 5 скликання від
11 серпня 2009 року № 343, взяти до відома.
2. Затвердити Районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку
дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року
(далі – Програма) (додається).
3. Рекомендувати:
3.1. Сільським, селищній, міській радам розробити та затвердити програми
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді до 2018 року та забезпечити їх виконання.
3.2. Відділу освіти райдержадміністрації розробити заходи щодо поліпшення якості
функціонування пришкільних оздоровчих таборів, звернувши увагу на вартість і якість
харчування школярів та формування в дітей трудових навиків.
3.3. Районній державній адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної,
міської рад:
3.3.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.
3.3.2. Щороку при формуванні відповідних бюджетів передбачати видатки на
фінансування заходів Програми.
3.3.3. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим
комітетам сільських, селищної, міської рад інформувати про хід виконання Програми відділ
у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації один раз на рік до 15 січня з метою
узагальнення та інформування районної ради.
4. Рішення 24 сесії районної ради 5 скликання від 11 серпня 2009 року № 343 “Про
Районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і молоді на 2009-2013 роки” зняти з
контролю, у зв’язку із виконанням та закінченням терміну дії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, роботи з молоддю, спорту та
туризму.(Фаріон А.Г)

Голова районної ради

О.Яременко

Додаток
до рішення № 485 29 сесії районної ради
6 скликання від 04.04.2014 року

Районна цільова соціальна програма
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку
мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку до 2018 року

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

1.

Загальні положення -----------------------------------------------------------

2.

Мета та завдання програми -------------------------------------------------

3.

Завдання та результативні показники програми----------------------

4.

фінансове забезпечення програми -----------------------------------------

5.

Моніторинг, оцінка та очікувальний результат------------------------

6.

Напрямки діяльності та заходи---------------------------------------------

1.1. Загальна характеристика районної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документу органу виконавчої
влади про розроблення програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний
програми
Учасники програми

6.

виконавець

Відділ
у
справах
сім’ї
та
молоді
райдержадміністрації
Закон України від 04.09.2008 р. №375-VI «Про
оздоровлення та відпочинок дітей»
розпорядження Кабінету Міністрів України від
15.05.2013 р. № 549-р «Про схвалення Концепції
Державної
цільової
соціальної
програми
оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку
мережі дитячих закладав оздоровлення та
відпочинку на період до 2017 року»
Відділ
у
справах
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
Відділи райдержадміністрації:, з питань фізичної
культури та спорту, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Комунальний заклад «Центру первиної медико –
санітарної допомоги» районної ради.
Відділ
у
справах
сім’ї
та
молоді
райдержадміністрації
Відділи райдержадміністрації у справах сім’ї та
молоді ,освіти, комунальний заклад районної ради
«Центр первиної медико-санітарної допомоги»
Іллінецьке міжрайонне управління Головного
управління санітарно-епідеміологічна служби у
Вінницькій області;
Іллінецький районний сектор Державної служби
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
Іллінецька міжрайонна виконавча дирекція Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.управління сільського господарства.
РВ УМВС у Вінницькій області.
2014 – 2018 роки
Районний бюджет

Термін реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів, які
приймають участь у виконанні
програми
9. Загальний
обсяг
фінансових 8275.0
ресурсів,
необхідних
для
реалізації програми, всього
9.1 У тому числі кошти районного 3660.0
бюджету
10. Основні джерела фінансування Районний бюджет, та залучені кошти
програми
7.
8.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Одним із найважливіших завдань держави в забезпеченні соціального
захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація права дітей на
оздоровлення та відпочинок.
Літнє оздоровлення дітей сприяє поліпшенню та зміцненню фізичного та
психологічного стану здоров’я дітей (80 відсотків дітей шкільного віку
знаходяться на диспансерному обліку), відновленню життєвих сил. Крім того
оздоровлення дітей під час канікул запобігає бездоглядності дітей, створює
умови для розкриття та розвитку їх творчих здібностей.
В районні мешкає більше 2 тисяч дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки з боку держави, у тому числі 68 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 35 дітей знаходяться під
опікою, 33 дітей виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу.
18 дітей району мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, кількість
яких становить 116 дітей .
Враховуючи зазначене, програма оздоровлення та відпочинку дітей і
молоді потребує продовження.
Визначення понять
Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,—
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти,
потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули
від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов’язків; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановиті та
обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери
дитячих громадських організацій), бездоглядні та безпритульні діти; діти, що
постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти
працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Переможці олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад –
діти, які здобули гран-прі, І, ІІ, ІІІ місце.
Молодь – студенти вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації,
перш за все з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Мета Програми
Метою Програми є удосконалення механізмів оздоровлення та
відпочинку дітей, створення умов для якісного відпочинку та оздоровлення
дітей і молоді, збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку, модернізація об’єктів їх інфраструктури відповідно до сучасних
умов.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання
Програми
Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом:
покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку; впровадження інноваційних форм у навчальнокультурні програми цих закладів; створення умов для якісного відпочинку
дітей шкільного віку в пришкільних таборах, профілактики бездоглядності
дітей та підлітків під час літніх канікул шляхом організації профільних,
спортивних таборів, наметових містечок, тощо; створення умов для
оздоровлення дітей з особливими потребами; вироблення ефективних
механізмів забезпечення оздоровчими послугами максимальної кількості дітей
та молоді, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки; збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.
Програму передбачається виконати протягом п’яти років.
Завдання програми
Основними завданнями програми є:
- покращення якості оздоровлення та відпочинку дітей та молоді,
збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення
та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки;
- створення умов для оздоровлення дітей з особливими потребами;
поліпшення
матеріально-технічного,
науково-методичного,
інформаційного забезпечення дитячих закладів відпочинку та підвищення їх
престижу;
- зміцнення кадрового потенціалу дитячих закладів відпочинку;
- розвиток творчих здібностей дітей та молоді, формування здорового
способу життя та патріотичне виховання.
Фінансове забезпечення виконання Програми
Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються
за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного,
обласного, районного бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій,
професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та
інших джерел, не заборонених законодавством.
Очікувані результати
Виконання програми дасть змогу:
- забезпечити оздоровленням та відпочинком в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку не менше 75 відсотків дітей шкільного віку, в тому
числі:
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 100%;
дітей-інвалідів – не менш як 45%;
дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – не менш як 75%;

талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних,
всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських
організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд – не менш як
12% відсотків загальної кількості оздоровлених дітей шкільного віку;
- здійснити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази усіх
дитячих закладів відпочинку;
- забезпечити оздоровчі заклади висококваліфікованими підготовленими
кадрами.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

С.Семенюк

Додаток
до Районної цільової соціальної програми оздоровлення та
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року
затвердженої рішенням № 485 29 сесії районної ради 6
скликання від 04.04.2014 року

Ресурсне забезпечення Районна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року
Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми
обсяги ресурсів всього, в тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
місцеві бюджети
кошти не бюджетних джерел

тис. грн.

2014 рік
тис. грн

2015 рік
тис. грн

2016 рік
тис. грн

2017рік
тис. грн

2018 рік
тис. грн

1615.0

1665.0

1665.0

1665.0

1665.0

Всього витрат на
виконання програми,
тис. грн
8275.0

692.0
923.0

742.0
923.0

742.0
923.0

742.0
923.0

742.0
923.0

3660.0
4615.0

Напрями діяльності та заходи
Районна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку до 2018 року

Проведення міжвідомчих районних
нарад, навчальних семінарів тощо з
питань організації оздоровлення та
відпочинку дітей, поширення досвіду
роботи у сфері оздоровлення

Джерела
фінансув
ання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.

2014 – 2018
роки

Відділ у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації;

Вкладень коштів не потребує

Очікуван
ий
результа
т

2018

Організаційна
робота
щодо
створення умов для
оздоровлення дітей і
молоді

Виконавці

2017

1.

Термін
виконання
заходу

2016

Перелік заходів програми

2015

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

2014

№

Координаці
я роботи
усіх
структур,
причетних
до
оздоровлен

2.

Створення та забезпечення роботи
оперативних штабів з координації
проведення оздоровчої компанії на
районному рівні, міжвідомчих робочих
груп з питань контролю за якістю
надання послуг з оздоровлення та
відпочинку
дитячими
закладами
оздоровлення та відпочинку незалежно
від
форми
власності
та
підпорядкування

2014 – 2018
роки

Відділи райдержадміністрації; у
справах сім’ї та молоді,освіти,
комунальний заклад районної ради
«Центр первиної медико-санітарної
допомоги» Іллінецьке міжрайонне
управління Головного управління
санітарно-епідеміологічна служби
у Вінницькій області;
Іллінецький районний сектор
Державної служби надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області.

3.

Вивчення потреб дітей та їхніх
батьків у послугах з оздоровлення та
відпочинку з урахуванням віку та
статі
дитини
та
здійснювати
планування
оздоровлення
та
відпочинку дітей відповідно до цих
потреб
Надання інформації про кількість
дітей шкільного віку відділу у
справах
сім’ї
та
молоді
райдержадміністрації
Забезпечення безпеки дітей і молоді
під час перевезень до місць відпочинку
та перебування в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку
Організація в дитячих закладах
оздоровлення і відпочинку належної
охорони
громадського
порядку,
забезпечення
дотримання
вимог
протипожежної
безпеки,
правил
безпеки під час купання, масових
заходів
Забезпечення безкоштовним медичним
обстеженням дітей, які направляються
в дитячі заклади оздоровлення та
відпочинку, та працівників цих
закладів
Сприяння поліпшенню матеріальнотехнічної бази дитячих закладів
відпочинку, розташованих на території
району
(незалежно
від
форми
власності та підпорядкування

2014 – 2018
роки

Відділ у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації;

4.

5.

6.

7.

8.

Збереження мережі
дитячих
закладів
оздоровлення
та
відпочинку

ня дітей і
молоді

Вкладень коштів не потребує

Вкладень коштів не потребує

до 1 квітня
2014 – 2018
роки

Відділ статистики у Іллінецькому
Районні

2014 – 2018
роки

РВ УМВС України у Вінницькій
області,

2014 – 2018
роки

РВ УМВС України у Вінницькій
області, Іллінецький районний
сектор Державної служби
надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області, керівники
дитячих закладів відпочинку

2014 – 2018
роки

2014 – 2018
роки

Вкладень коштів не потребує

Вкладень коштів не потребує

Вкладень коштів не потребує

Центральна районна лікарня,
Комунальний заклад районної ради
«Центр первиної медико-санітарної
допомоги»
Відділ освіти райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує
Районний
бюджет
Позабюджет
ні кошти

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

Сприяння безперебійному електро-,
водо-, газо- та теплопостачанню,
виконанню інших робіт щодо життєво
важливих складових функціонування
дитячих закладів відпочинку під час
перебування в них дітей
Проведення конкурсів на
кращий
дитячий заклад відпочинку, кращу
тематичну зміну, благодійника року
тощо

2014 – 2018
роки

2014 – 2018
роки

Відділи райдержадміністрації: у
справах сім’ї та молоді , освіти.

Районний
бюджет

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Забезпечення
першочергового
оздоровлення дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки, у тому числі: дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування – 100 відсотків, дітейінвалідів – 45 відсотків, дітей із
малозабезпечених та багатодітних
сімей – 75 відсотків; талановитих та
обдарованих дітей – 12 відсотків від
загальної кількості дітей шкільного
віку
Паридбати 40 путівок для даних
категорій в стаціонарні табори в
межах області.

2014 – 2018
роки

Відділи райдержадміністрації , у
справах сім’ї та молоді, освіти,
служба у справах дітей, центр
соціальних служб для сім’ї дітей та
молоді.

Районний
бюджет

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

12.

Організація
відпочинку
учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів,
у
таборах
денного
перебування.

2014 – 2018
роки

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний
бюджет

200.0

250.0

250.0

250.0

250.0

13.

Забезпечення
оздоровлення
та
відпочинку дітей, потерпілих від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

2014 – 2018
роки

Управління праці та соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Державний
бюджет

14.

Забезпечення оздоровлення дітей
працівників
агропромислового
комплексу та соціальної сфери села

2014 – 2018
роки

Управління сільського
господарства.

Державний
бюджет

15.

Забезпечення оздоровлення
працюючих батьків

2014 – 2018
роки

Відділи райдержадміністрації; сім’ї
та молод, і освіти, Іллінецька
міжрайонна виконавча дирекція
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності,

Районний
Бюджет

270.0

300.

300.0

300.0

300.0

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

9.

10.

11.

Покращення якості
оздоровлення
та
відпочинку дітей і
молоді, збільшення
кількості дітей і
молоді, охоплених
організованими
формами
оздоровлення
та
відпочинку, в першу
чергу дітей, які
потребують
особливої
соціальної уваги та
підтримки

дітей

Відділ освіти райдержадміністрації
Вкладень коштів не потребує

Позабюджет
ні кошти

Збільшенн
я кількості
дітей,
охоплених
організова
ни-ми
формами
оздоровлен
ня та
відпочинку
, у першу
чергу
дітей, які
потребу
ють
особливої
соціальної
уваги та
підтримки

Забезпечення здешевлення вартості
путівок для дітей батьків – членів
профспілкових організацій

2014 – 2018
роки

Профспілкові організації
підприємств

Позабюджет
ні кошти

Забезпечення оздоровлення та підвіз,
талановитих та обдарованих дітей
(переможців
міжнародних,
всеукраїнських, обласних олімпіад,
конкурсів,
фестивалів,
змагань,
спартакіад); дітей, які постраждали
внаслідок
стихійного
лиха,
техногенних
аварій,
катастроф,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування.
Здійснювати розподіл путівок на
оздоровлення дітей, які потребують
особливої соціальної уваги
Залучення до оздоровлення дітей і
молоді, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки,
благодійних фондів, організацій,
громад тощо
Сприяти висвітленню інформації про
пришкільні табори оздоровлення і
відпочинку в районні та їх діяльність в
засобах масової інформації

2014 – 2018
роки

Відділ у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації.

20.

21.

16.

17.

18.

19.

22.

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Районний
бюджет

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

Позабюдже
тні кошти

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

2014 – 2018
роки

Відділ інформаційної діяльності
комунікацій з громадскістю апарату
райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

2014– 2018
роки

Відділ інформаційної діяльності
комунікацій з громадскістю апарату
райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

Організація
під
час
літнього
оздоровлення спортивних заходів для
дітей

2014 – 2018
роки

Відділ з питань фізичної культури
та спорту райдержадміністраці

Районний
бюджет

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Організація на базі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку роботи
мобільних консультативних пунктів
щодо формування здорового способу
життя дітей і молоді та їх забезпечення
соціально-рекламною продукцією
Організація
оздоровлення
та
відпочинку дітей разом з батьками або
іншими законними представниками, у
тому числі проведення тематичних
змін для дітей, які виховуються в
дитячих будинках сімейного типу,
прийомних сім’ях та літніх шкіл для
прийомних батьків та батьківвихователів

2014 – 2018
роки

Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді;

Районний
бюджет

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2014 – 2018
роки

Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Відділ у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації,
Управління прац та соціального
захисту населення

Обласний
бюджет

23.

Поліпшення
науковометодичного
та
інформаційного
забезпечення
діяльності дитячих
закладів
оздоровлення
та
відпочинку

24.

25.

Розвиток
міжнародного
співробітництва
у
сфері оздоровлення

Організація роботи з надання шефської
допомоги
дитячим
закладам
відпочинку
спортивними
товариствами у проведенні спортивних
заходів, гурткової роботи

2014 – 2018
роки

Райдержадміністрації, міські ради
міст обласного значення

Поширення інформації для батьків і
дітей про профільні та тематичні
оздоровчі
зміни
в
установах,
підприємствах та організаціях

квітеньтравень
2014 – 2018
роки

Профспілкові організації

Здійснення контролю за організацією
виїзду груп дітей, надання згоди на
виїзд організованих груп дітей на
відпочинок та оздоровлення за кордон

2014 – 2018
роки

Відділи райдержадміністрації, у
справах сім’ї та молоді .освіти

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

Позабюджет
ні кошти

3.0

3.0.

3.0.

3.0

3.0

Підвищенн
я рівня
науковометодично
го та
інформацій
ного
забезпечен
ня
діяльності
дитячих
закладів
оздоровлен
ня та
відпочинку
,
підвищенн
я рівня
інформова
ності
населення

Вкладень коштів не потребує

Вкладень коштів не потребує

С.Семенюк

Забезпечен
ня розвитку
дітей та
молоді,
сприяння
міжнародні
й інтеграції

УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №25
3 сесія 7 скликання

17 грудня 2015 року

Про внесення змін до Районної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді,
розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку до 2018 року
Розглянувши звернення голови Іллінецької районної державної
адміністрації А.Лисака від 09.12.2015 року №02.9-4054 щодо внесення змін до
Районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і
молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018
року, враховуючи розпорядження голови районної державної адміністрації
Булгакова І.Б. від 26.11.2014 року №237 « Про структуру районної державної
адміністрації» та беручи до уваги рекомендацію постійної комісії районної ради
з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту,
туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами від
15.12.2015року, керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Іллінецька районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Районної цільової соціальної програми оздоровлення та
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку до 2018 року, а саме:
- у розділі VI «Напрями діяльності та заходи Районної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року» у графі «Виконавці» назву
«Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації» замінити на
назву «Сектор з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з
ветеранами (Колосенко О.Д.)
Голова районної ради

С.Загороднюк

