
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

від    21   грудня  2021 року                                                          №637 

 

Про внесення змін до рішення сесії від 15 лютого 2021 року 

№ 262 «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Рафалівської територіальної громади на 2021-2022 роки» 

            З метою організації літнього відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей влітку, 

створення належних умов для проведення оздоровчих заходів, керуючись Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт, які залишилися без піклування батьків», Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної програми відпочинку та 

оздоровлення дітей», Постанови Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо 

посилення захисту багатодітних і неповних сімей», п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії, 

Рафалівська селищна рада 

                                               ВИРІШИЛА: 

     1 Затвердити зміни до паспорту Програми від 15 лютого 2021 року № 172 «Про 

затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Рафалівської територіальної 

громади на 2021-2022», а саме: 

1.1 пункти  6, 7 в паспорті Програми оздоровлення та відпочинку дітей Рафалівської 

територіальної громади на 2022рік викласти в наступній редакції: 

 

6 Перелік бюджетів, які беруть участь у використання Місцевий бюджет 

Інші джерела 

7 Обсяг фінансування програми (тис. грн.) 75000,00 

Інші джерела 

 

      1.2 Затвердити зміни до  Програми від 15 лютого 2021 року № 172 «Про затвердження 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Рафалівської територіальної громади на 2021-

2022» Програма оздоровлення та відпочинку дітей Рафалівської територіальної громади на 

2022 рік» у частині 3. Фінансове забезпечення Програми, а саме: 

    Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок 

виділених в установленому порядку коштів місцевого бюджету 30% - 50%, коштів 

підприємств, установ, організацій, передбачених на оздоровлення дітей, спонсорських та 

благодійних надходжень, інших джерел, не заборонних чинним законодавством 50% - 70%. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  селищної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, протидії та запобігання корупції , освіти, культури, молоді, 

фізкультури   і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, підприємства та 

сфери послуг (Галина ЧУГАЙ), відділ соціального захисту Рафалівської селищної ради. 

          

       

            Селищний  голова                                          Василь СОВГУТЬ 


