
   

 

 

 

 

Порядок формування переліку пільгової категорії дітей Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, які потребують 

оздоровлення та відпочинку 

 

Цей Порядок визначає організацію направлення дітей до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку. 

1. До дитячих закладів оздоровлення направляються діти віком від 7 до 16 років. 

 2. Кошти місцевого бюджету спрямовуються відділом культури, молоді, туризму 

та спорту Саф’янівської сільської ради (далі – Відділ) на організацію 

оздоровлення та відпочинку: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; бездоглядних та безпритульних дітей; дітей-інвалідів; дітей із 

багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від 

нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; 

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та 

обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, 

міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 

відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; 

дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села; дітей працівників 

бюджетної сфери (далі - діти пільгових категорій). 

У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених 

сімей, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

3. Вартість путівок до дитячих закладів, які придбаваються за рахунок коштів 

державного бюджету, визначається виходячи з тривалості зміни та вартості 

одного ліжко-дня.  

4. Путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбані за 

рахунок  коштів міського бюджету, надаються безоплатно або з частковою 

оплатою у розмірі, визначеному пунктом 3 Порядку направлення дітей до 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок державного бюджету, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 734, і 

становить  10, 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок 

батьків (осіб, які їх заміняють) або інших джерел, не заборонених 

законодавством  до початку оздоровчої зміни на рахунок визначених дитячих 

закладів області та за її межами. 



 5. Дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення за рахунок коштів 

місцевого, обласного або державного бюджетів путівкою до дитячого закладу 

один раз на рік.   

6. Для отримання путівки до відділу, подаються наступні документи: 

 Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування: копія 

свідоцтва про народження дитини; копія документа, який підтверджує 

належність дитини до зазначеної категорії. 

 Для дітей з малозабезпечених сімей, сім'ї яких відповідно до законодавства 

одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: копія 

свідоцтва про народження дитини; довідка про призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. 

  Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або 

під час виконання службових обов’язків, та дітей, які постраждали внаслідок 

стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф: копія свідоцтва про народження 

дитини; копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії. 

 Для дітей з багатодітних сімей, які не одержують державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям: копія свідоцтва про народження дитини; 

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї. 

 Для бездоглядних та безпритульних дітей: копія документа, який 

підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (довідка з Притулків для 

неповнолітніх). 

 Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до 

самообслуговування: копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, 

який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії. 

 Для талановитих і обдарованих дітей (переможці міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад, дитячим творчим колективам та спортивним командам): 

копія свідоцтва про народження дитини; копії посвідчення, диплома, грамоти або 

іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення переможця(ів) 

олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, 

всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів, отриманих за останні 3 

роки. 

 Для відмінників навчання: копія свідоцтва про народження дитини; 

клопотання навчального закладу з копіями табелів успішності учня/учениці, 

отриманих за останні 2 роки. 

Для лідерів дитячих громадських організацій: копія свідоцтва про 

народження дитини; клопотання керівного органу громадської організації. 

Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку: копія свідоцтва про 

народження дитини; медична довідка встановленого зразка, яка підтверджує 

перебування дитини на диспансерному обліку. 



 Для дітей, працівників бюджетної сфери та дітям працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села: копія свідоцтва про 

народження дитини; список дітей, затверджений керівником галузі або 

галузевого профспілкового комітету. 

7. Перед відправленням діти, яким надаються путівки, повинні пройти медичний 

огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку 

встановленого зразка. Батьки дитини (особи, які їх заміюють) дають письмову 

згоду на проведення в дитячому закладі області та за її межами необхідних 

діагностичних та лікувальних процедур у разі захворювання дитини та згоду на 

внесення і використання персональних даних дитини в базу даних дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу 

або в прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. 

Якщо  дитина   перебуває на повному державному  утриманні, таку згоду дає 

керівник закладу, у якому виховується дитина, і засвідчує свій підпис печаткою 

закладу. 

 

 

 


