
 

 

 

 

        УКРАЇНА 

                              ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             Х СЕСІЯ    VІІ  СКЛИКАННЯ 

           ПРОЕКТ  

 

РІШЕННЯ №  
 

__ __________ 2020                       м. Хуст 
 

Про внесення змін до міської Програми  

оздоровлення та відпочинку школярів 

м. Хуста у 2020-2022 роки 
 

 На виконання Закону України від 4 вересня 2008 року № 375-VІ ,,Про 

оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами) від 31.08.2018 року, 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.11.2017р. №567 

,,Про Регіональну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021р.р. відповідно до ст. 

26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні ”, сесія Хустської 

міської ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до додатку 2, п. 3, п.4 та п.5 ,,Прогнозні показники 

фінансування заходів Програми відпочинку та оздоровлення школярів м. Хуста 

на 2020-2022р.р.”, затвердженого рішенням №1760 ІХ сесії Хустської міської 

ради VІІ скликання від 16.12.2019р., в частині зменшення видатків на 2020 рік у 

сумі          435 000,00 гривень, виклавши його в новій редакції (додаток). 

2. Це рішення є невід’ємною частиною до рішення №1760  ІХ сесії 

Хустської міської ради VІІ скликання від 16.12.2019р. ,,Про затвердження 

міської Програми оздоровлення та відпочинку школярів м. Хуста у 2020-2022 

роки” 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови-керуючого справами виконавчого комітету Хустської міської ради 

Сабадоша В.М., начальника управління освіти, релігій та у справах 

національностей виконавчого комітету Хустської міської ради Мочарника В.В. 

 

 

Міський голова                                       Володимир КАЩУК 

 
 

 

 



 

Додаток  

до рішення Х сесії Хустської міської ради 

    VII скликання від ____  2020р. №______ 

 

Прогнозовані показники 

фінансування заходів Програми відпочинку 

та оздоровлення школярів м. Хуста на 2020-2022роки 

(нова редакція) 

 

№ 
Назва заходу 

Фінансовий 

рік 

Кількість 

учасників 

Час 

проведення 
Сума (грн.) примітка 

1 
Оздоровлення школярів у шкільних таборах з денним 

перебуванням 

2020 2136 червень- 

липень 

 

0,00 
зміна 14 днів 

 
2021 2145 315 000,00 

2022 2160 330 750,00 
 

2 
Оздоровлення школярів в ДОТ з денним 

перебуванням при гімназії-інтернаті 

2020 193 
червень- 

липень 

0,00 

зміна 14 днів 2021 200 36 750,00 

2022 220 38 600,00 

 

3 

Придбання путівок у стаціонарні оздоровчі табори для 

дітей-переможців та призерів міжнародних, 

всеукраїнських та обласних етапів творчих конкурсів, 

та інших масових заходів учнівської молоді 

відповідного рівня (по лінії освіти). 

2020 20 

червень-

серпень 

0,00 

зміна 14 днів 2021 20 100 000,00 

2022 20 150 000,00 

4 Разом по роках 

2020 2359  0,00  

2021 2365 451 750,00 

2022 2400 519 350,00 

5 Разом за програмою  7124  971 100,00  

 

Секретар ради В. Ерфан 


