ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ
ВІННИЧЧИНИ - 17
або або літній відпочинок дітей може знову
проходити восени

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua, експерти громадської організації
«Філософія Серця» з’ясували:
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Вінницької ОДА оголосило тендер
на закупівлю послуг з організації відпочинку та оздоровлення дітей в липні-серпні 2015
року. 360 путівок для дітей в оздоровчі заклади на березі Чорного моря в Одеській
області та 320 путівок для відпочинку в таборах на території Вінницької області на
загальну суму три мільйони дев'яносто вісім тисяч п'ятсот гривень планують
придбати на початку червня. Прийом тендерних пропозицій закінчується 9 червня.
Громадські експерти звертають увагу на те, що в останні роки відпочинок та
оздоровлення вінницьких дітей в літній період через це управління проводились з
перебоями. Так, в 2014 році тендери проводилися двічі, в результаті чого діти
побачили море лише у вересні. Цього року тендер знову проводиться лише для закладів
в Одеській області !!! А є ще Миколаївська
http://ua.dorogovkaz.com/oblasti_nikolaevska.php , Херсонська
http://ua.dorogovkaz.com/oblasti_khersonska.php . Сподіваємося, управління та
адміністрація зможуть пояснити таке вибіркове ставлення у разі чергового провалу
літньої кампанії відпочинку наших дітей.
А Самгородоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Козятинського
району Вінницької облради майже за 250 тисяч гривень планує оздоровити 25 дітей
протягом 76 літніх днів. Конкурсна документація приймається до 21 травня.
Громадські експерти проаналізували ціни на літній відпочинок, взявши за приклад один з
таборів у Київській області
(http://www.vog.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1304&Itemid=78), де
ціна за 21 день повного пансіону вартує 6 480 грн. Більше інформації про ціни на літній
відпочинок в Україні громадські експерти знайшли на іншому сайті:
http://ua.dorogovkaz.com/detskiy_otdyh.php.
Сподіваємося, що і за 10 тисяч гривень на одну особу знайдуться табори, які
приймуть на відпочинок дітей з цієї школи-інтернату.

Інформація підготовлена в рамках проекту «Створення і впровадження державної системи
контролю за коштами «Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр політичних
студій та аналітики». Проект фінансується Європейським Союзом. Регіональний партнер
проекту у Вінницькій області – ГО «Філософія Серця», медіа-партнер - ВОГО «Громадська
студія».

