МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П'ЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 01 квітня 2016 року

м. Мала Виска

№ 67

Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня
2013 року № 293 «Про районну комплексну Програму
оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
Маловисківського району на 2014-2017 роки»
На підставі частини 2 статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши матеріли подані Маловисківською районною
державною адміністрацією щодо внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня
2013 року № 293 «Про районну комплексну Програму оздоровлення і відпочинку дітей,
молоді та сімей з дітьми Маловисківського району на 2014-2017 роки»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення районної ради від 25 грудня 2013 року № 293 «Про районну
комплексну Програму оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
Маловисківського району на 2014-2017 роки», такі зміни :
- пункту 1 розділу 5 «Основні напрямки Програми» викласти у такій редакції :
«1. Оздоровлення дітей та молоді.
Одним з найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх
права на оздоровлення і відпочинок, стовідсоткове охоплення організованими формами
оздоровлення дітей та молоді пільгових категорій, а саме :
- дітей – сиріт та 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 антитерористичній операції;
- дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій
громадянського протесту;
- дітей зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

- дітей –інвалідів;
- дітей із прийомних сімей;
- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;
- дітей з девіантною поведінкою, які знаходяться на обліку в службі у справах
неповнолітніх;
- дітей, що перебувають на диспансерному обліку;
- обдарованих і талановитих дітей, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій
сфері діяльності (переможців, лауреатів та дипломантів олімпіад, творчих конкурсів,
оглядів, спортивних змагань не нижче районного рівня (1-3 особисте або командне місце),
лідерів та активістів дитячих громадських організацій районного рівня, відмінників
навчання тощо);
- дітей – учнів ДЮСШ району».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної
ради з соціальних та гуманітарних питань і з питань бюджету власності та інвестиційної
діяльності.
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