
  

                                                           
                                                               УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                         п’ятнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ № 13 

16 грудня 2021р. 

смт.  Кушугум 

 

Про Комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки 

сім’ї, молоді, гендерного паритету і протидії торгівлі людьми на території 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області на 2022 рік 

 

         Керуючись  Конвенцією «Про права дитини» від 20 листопада 1989 

року ( ратифікованою Україною 27 лютого 1991року), Законами України: 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про 

соціальні послуги», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про 

протидію торгівлі людьми», «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону 

дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України  від 22.11.2004 № 1591 

«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 

враховуючи дані та аналіз з Гендерного профілю громади, розробленого  у 

вересні 2019р., в межах програми ООН Жінки, з метою  організації 

повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я  

дитячого населення Кушугумської територіальної громади Запорізького 

району Запорізької області шляхом удосконалення системи оздоровлення та 

відпочинку дітей, забезпечення  державних гарантій щодо доступності та 

якості оздоровчих та відпочинкових послуг, створення правових і соціальних 

умов для належного розвитку сім’ї, підвищення ролі сім’ї, утвердження в 

суспільстві гендерного паритету та реалізація заходів щодо попередження 

домашнього насильства та дискримінації за ознакою статі, сприяння 

викоріненню передумов торгівлі людьми,   

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, 

молоді, гендерного паритету і протидії торгівлі людьми на території  

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 

2022  рік (далі - Програма) згідно додатку 1  (додається). 

   2.Відповідальність за організацію заходів, передбачених даною Програмою 

покласти на начальника відділу соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету  Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області. 



    

 

 

   3.Відділу соціального захисту населення апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області: 

   3.1.Забезпечити організацію та виконання заходів Програми. 

   3.2.Про хід виконання Програми інформувати селищну раду за підсумками 

роботи до 15 грудня поточного року. 

   4.Фінансовому відділу Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області передбачити фінансування на реалізацію Програми. 

   5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 

питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської 

діяльності та етики . 

 

 

 

Селищний голова                                            В.С.Сосуновський  


