На оздоровчу кампанію в області буде залучено близько 100 млн грн. бюджетних коштів
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У рамках підготовки до двадцять п’ятої сесії Полтавської обласної ради сьомого
скликання, відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань молодіжної
політики, спорту та туризму.

В засіданні, яке проходило під головуванням Олександра Алексюка, взяли участь
заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, депутати обласної ради: Іван Близнюк,
Владислав Мостовенко, Олег Сазонов, Ігор Скляр, Олексій Порохня, Володимир
Савченко, заступник керівника апарату – керуючий справами обласної ради Оксана
Черкас, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, представники
громадських організацій, журналісти.

Комісія розглянула виконання обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2015 – 2019 роки в частині підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2019 року. За інформацією начальника Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації Олександра Буцького, під час оздоровчого періоду
працюватимуть 27 позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які
охоплять близько 75 тис дітей. Це становить понад 50% від загальної кількості дітей
шкільного віку. Всього на оздоровчу кампанію буде залучено близько 100 млн грн.
бюджетних коштів. Середня вартість путівки складатиме понад 7 тис грн.

За словами Олександра Буцького, механізм здешевлення вартості путівок фінансується
за рахунок коштів обласного бюджету – 11 млн грн, паритетної участі місцевих бюджетів
– близько 19 млн грн, а також коштів роботодавців та професійних спілок.

У ході засідання депутати попередньо підтримали проект рішення обласної ради «Про
внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020
роки», розглянули звіт директора Комунального закладу «Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей» Полтавської обласної ради Валентина Гавриленка, звернення голови
Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму
Артура Палатного, інші питання.
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