
                                                                  УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

    3 червня 2021 року                              Стрий                                         № 162

Про організацію оздоровленнята 
відпочинку дітей шкільного вікуу 
2021 році за кошти місцевого 
бюджету

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 
статті 1 Закону України «Про охорону дитинства», статті 26 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», рішення Стрийської 
міської ради від 28 січня 2021 року №69, з метою належної підготовки і 
проведення заходів оздоровчої кампанії 2021 року, виконавчий комітет 
Стрийської міської ради вирішив:

1. Доручити Управлінню освіти Стрийської міської ради: 
1. Організувати оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку у 2021 

році в установленому законом порядку із дотриманням протиепідемічних 
норм, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. У першочерговому порядку забезпечити направлення на організоване 
оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, згідно із додатком. 

2. Управлінню освіти Стрийської міської ради провести процедури закупівель 
(тендери) та заключити угоди із установами, організаціями, підприємствами 
(переможцями)  для оздоровлення та відпочинку дітей. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Грех Христину Ярославівну. 

Міський голова                                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток
до рішення виконкому
03.06.2021 № 162

Категорії дітей, які оздоровлюватимуться за рахунок місцевого бюджету

1. Діти-сироти, діти, позбавлених батьківського піклування; 
2. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; 

3. Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганських областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 
операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганських областях; 

4. Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних 
під час масових акцій громадянського протесту; 

5. Діти, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 
6. Діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення; 
7. Рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають 

в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
8. Діти, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають 

у складних життєвих обставинах; 
9. Діти з інвалідністю;
10.Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф;
11. Діти з багатодітних сімей;
12. Діти з малозабезпечених сімей; 
13. Діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або 

під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, 
які загинули під час виконання службових обов’язків;

14. Діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи;



15. Діти, які перебувають на диспансерному обліку; 
16. Талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських 
організацій; 

17. Діти учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;
18. Діти, один із батьків яких постраждав під час масових акцій 

громадянського протесту; 
19. Діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким встановлено інвалідність 

III групи; 
20. Діти -напівсироти;
21. Діти одиноких матерів, які отримують державну соціальну допомогу;
22. Діти, які є клієнтами мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді міста Стрий.

Керуюча справами
виконкому                                                                                       О. Затварницька


