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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 жовтня 2019 року
Борислав
№ 233



Про підсумки  проведення оздоровчої кампанії 2019 року 

	Відповідно до ст.32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 23 квітня 2019 року № 392/0/5-19 „Про заходи з організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року” та розпорядження міського голови від 24 травня 2019 року №147-р „Про заходи з організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року”, беручи до уваги доповідну записку в.о.начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради С.Коновалової від 09 вересня 2019 року №1230 та заслухавши інформацію щодо підсумків організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

	Інформацію управління праці та соціального захисту населення міської ради про підсумки організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року взяти до відома. 


	Відділу освіти міської ради (Е.Качмарчик), службі у справах дітей міської ради (Г.Подставек), центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (В.Плоскодняк), управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Р.Тарнавський), управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (І.Цапів), КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР (В.Головчак):

	поновити базу даних дітей пільгових категорій, які, відповідно до встановлених норм, мають право на пільгове оздоровлення;

розробити заходи з організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року.

	При формуванні бюджету на 2020 рік, відділу освіти міської ради (Е.Качмарчик), службі у справах дітей міської ради (Г.Подставек), центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (В.Плоскодняк), управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Р.Тарнавський) спільно з фінансовим управлінням міської ради (Ю.Петрів) передбачити кошти на відпочинок та оздоровлення дітей.


	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.




Міський голова                                                                                             І.Яворський

