                        П О С Т А Н О В А
                      ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

         Про невідкладні заходи щодо державної підтримки
             Міжнародного дитячого центру "Артек" та
         відзначення 80-ї річниці від дня його заснування


     Враховуючи виняткове   значення    діяльності    Міжнародного
дитячого  центру "Артек",  зважаючи на те,  що 16 червня 2005 року
виповнюється 80 років з дня його заснування,  а  також  беручи  до
уваги нагальну потребу у зміцненні його матеріально-технічної бази
(зношеність споруд  і  будівель,  інженерних  мереж,  транспортних
засобів  та  обладнання  становить  від  60  до  90 відсотків,  не
вирішуються    проблеми     протизсувних     робіт,     поліпшення
соціально-культурної    сфери   тощо),   Верховна   Рада   України
п о с т а н о в л я є:

     1. Провести у Верховній Раді України у лютому 2005 року "День
Уряду  України"  з  порядком денним "Про заходи Кабінету Міністрів
України щодо організації оздоровлення дітей влітку  2005  року  та
розвитку Міжнародного дитячого центру "Артек".

     2. Запропонувати  Президенту  України  розглянути питання про
надання   Міжнародному    дитячому    центру    "Артек"    статусу
національного,  видати  відповідний  Указ  щодо  відзначення  80-ї
річниці з дня його заснування.

     3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

     до 1 січня 2005 року розробити і  подати  до  Верховної  Ради
України  проект  загальнодержавної  програми розвитку Міжнародного
дитячого центру "Артек" на 2005-2015 роки;

     відновити фінансування Міжнародного дитячого  центру  "Артек"
за   рахунок   коштів  державного  бюджету,  яке  має  забезпечити
проведення його комплексної реконструкції та  оснащення  сучасними
технічними  засобами і створення відповідних умов для оздоровлення
не менше ніж 40 тисяч дітей щорічно;

     забезпечити висвітлення   в   засобах   масової    інформації
підготовки   і   відзначення   80-ї  річниці  від  дня  заснування
Міжнародного дитячого центру "Артек".

     4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної  Республіки  Крим,
обласним,   Київській   та   Севастопольській   міським  державним
адміністраціям, органам місцевого самоврядування визначити можливі
форми  і  напрями  взаємодії  з Генеральною дирекцією Міжнародного
дитячого   центру   "Артек"   щодо    сприяння    розвитку    його
матеріально-технічної бази,  організації оздоровлення і відпочинку
дітей.

     5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на  Комітет
Верховної  Ради  України  з  питань молодіжної політики,  фізичної
культури, спорту і туризму.


 Голова Верховної Ради України                            В.ЛИТВИН

 м. Київ, 3 листопада 2004 року

