
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 квітня 2017 року № 13 

Миколаїв   
 
 
 
 
Про внесення змін до обласної  
Програми відпочинку та оздоровлення  
дітей Миколаївської області  
на 2014-2018 роки 

Тринадцята позачергова 
сесія сьомого скликання 
 

 
 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, на підставі статті 2.6.4. Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 
обласної ради  від  18 грудня 2015 року № 1(зі змінами та доповненнями), 
обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Внести до обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей 

Миколаївської області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 24 грудня 2013 року № 14, зміни, що додаються. 

 
2. Рекомендувати районним та міським (міст обласного значення) радам 

внести відповідні зміни до районних  та міських програм з урахуванням вимог 
чинного законодавства  та  затвердженої  цим рішенням Програми. 

 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради             В.В.  Москаленко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

                                                                   27 квітня 2017 року № 13 
 
 
 
 

Зміни, 
що вносяться до обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей 

Миколаївської області на 2014-2018 роки 
 

 
1. Пункт 2.1. розділу 2 «Організація оздоровлення та відпочинку дітей із 

соціально незахищених категорій» додатка 2 до Програми викласти у такій 
редакції: 

 
«Вживати заходів щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки». 

 
 Управління з питань молоді та туризму 

облдержадміністрації, управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації, департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, 
департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

 
2. Пункт 2.1. додатка 3 до Програми викласти у такій редакції:  
 
«Забезпечувати в установленому порядку оздоровлення та відпочинок дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки».  
 
 
 
Виконувач обов’язків начальника 
управління з питань молоді та  
туризму облдержадміністрації                                                      Р.В. Волчецький 
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