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Шановна Пані Лнно

На Ваше звернення у формі електронної петиції з вимогою «збереження 

баз дитячого оздоровлення, розумний вихід із складної фінансової ситуації, яка 

спричинена С оуісі-19», Рівненська обласна рада повідомляє.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вимоги чинного законодавства України, Регламенту 

Рівненської обласної ради сьомого скликання (затверджений рішенням 

Рівненської обласної ради від 25.12.2015 №15 зі змінами, внесеними рішеннями 

від 11.03.2016 №109, від 08.09.2016 №242, від 08.09.2016 №243, від 06.09.2017 

№699, від 01.12.2017 №809, від 16.03.2018 №933, від 07.09.2018 №1122 та від 

29.11.2019 №1560), та зважаючи на підтримку електронної петиції більш ніж 

1000 підписів громадян, петицію було направлено головою обласної ради на 

розгляд постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики.

Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики (голова 

постійної комісії -  Алла ЧЕРНІЙ), як орган ради, на своєму засіданні 18 червня 

2020 року розглянула вимоги петиції. За результатами розгляду питання
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постійною комісією, відповідно до розподілу повноважень між обласною 

радою та облдержадміністрацією, було прийнято рекомендацій постійної 

комісії з питань гуманітарної політики від 18.06.2020 №1 (копія рекомендацій 
додається).

Додаток: Копія рекомендацій постійної комісії з питань гуманітарної 
політики від 18.06.2020 №1 на 1 арк. в 1 прим.

Гаврилюк Сергій Миколайович 
269509



РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ

ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
33013, м. Рівне, майдан Просвіти, 1, тел. (0362) 69-52-62, факс (0362) 62-00-64

Рекомендації 
постійної комісії

18 червня 2020 року №1

Про петицію щодо збереження 
закладів дитячого оздоровлення 
Рівненської області

Керуючись статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Регламентом Рівненської обласної ради сьомого скликання, Законом 
України «Про звернення громадян», постійна комісія

вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації:
- забезпечити фінансування Обласної програми оздоровлення та відпочинку 
дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
санаторіїв на період до 2022 року в межах виділених коштів з урахуванням 
карантинних обмежень;
- у разі продовження карантинних заходів на території Рівненської області, які 
унеможливлять оздоровлення дітей у літній період, розглянути можливість 
переспрямування коштів, передбачених на оздоровлення дітей відповідно до 
Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 
року, на підтримку дитячих оздоровчих закладів Рівненської області в межах 
чинного законодавства;
- звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної 
політики України щодо прийняття рішення про підтримку дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на державному рівні;
- повторно звернутися до органів місцевого самоврядування Рівненської 
області щодо звільнення від місцевих податків та зборів або встановлення 
пільг, в тому числі з податку на землю, для дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв, розташованих в межах відповідного населеного
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- звернутися до власників відповідних дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, санаторіїв щодо вирішення питання їхньої фінансової підтримки 
на час карантину. і ^ ицє !>))

Голова постійної комісії ' . Алла ЧЕРНІЙ


