
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  00.00.2020  № проєкт
с. Миколаївка
Про затвердження Програми 
оздоровлення та відпочинку дітей
Миколаївської сільської ради
Сумського району на 2020 рік»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №323
«Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення
дітей в Україні», сільська рада вирішила:

1.  Затвердити  Програму  оздоровлення  та  відпочинку  дітей
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік» (додається).

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань охорони прав людини, законності, депутатської діяльності
та етики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров᷾'я, культури,
молоді та спорту.

.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ



Додаток до рішення46 сесії
Миколаївської сільської ради 
сьомого скликання № ____ 
від 00.00.2020 року

Програма
оздоровлення та відпочинку

дітей Миколаївської сільської ради
Сумського району на 2020 рік 

с. Миколаївка – 2020

1. Паспорт
 програми оздоровлення та відпочинку дітей 



Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік
(далі - Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми Миколаївська сільська рада

2.
Підстава для розроблення 
Програми

Рішення ___ сесії Сумської обласної 
ради ___ скликання від _________ 
«Про Обласну програму оздоровлення 
та відпочинку дітей на 2020 рік»

3. Розробник Програми 
Відділ соціального захисту населення 
та надання муніципальних послуг 
Миколаївської сільської ради

4. 
Відповідальний виконавець
Програми

Відділ соціального захисту населення 
та надання муніципальних послуг 
Миколаївської сільської ради

5. Учасники Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради,
заклади освіти громади

6. Термін реалізації Програми 2020 рік

7. 
Перелік місцевих бюджетів, що
беруть участь у виконанні
Програми

Місцевий бюджет, обласний бюджет

8. 
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми. Із них:

272 910 

8.1 Кошти місцевого бюджету 250 270

8.2 Кошти інших джерел 22 640

8.3 Кошти обласного бюджету ?

2.Визначення  проблеми,  на  розв’язання  якої  спрямована
програма

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення
держави до проблем підростаючого покоління. Упродовж останніх років в
Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей, зумовлена
негативними  факторами  соціально-економічного,  екологічного  та
психоемоційного характеру. Одним із найважливіших стратегічних завдань
нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх
права на оздоровлення та відпочинок.

Вплив  постійно  діючих  факторів  ризику,  в  тому  числі  стресові
перевантаження,  зокрема  у  шкільному  віці,  призводить  до  порушення
механізму  саморегуляції  фізіологічних  функцій  і  сприяє  розвитку  у  дітей
хронічних  захворювань.  Все  це  аж  ніяк  не  сприяє  доброму  засвоєнню
шкільної програми, дитина гірше однолітків адаптується до навколишнього
середовища. З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на



сході країни  у  зв’язку  з  проведенням  там  антитерористичної  операції,
прогнозованим є  збільшення  дітей  пільгової  категорії  та,  відповідно,
зростання потреби у бюджетному оздоровленні. Ускладнює ситуацію і повна
відсутність  фінансування  оздоровчої  кампанії  за  рахунок  коштів  Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.  Відсутність у
районі стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинку не дає можливості
стовідсотково  охопити  послугами оздоровлення  дітей  пільгових  категорій.
Основною  формою  відпочинку  в  районі  багато  років  залишається  робота
таборів відпочинку на базах загальноосвітніх навчальних закладів. Щороку
постає питання щодо розроблення єдиного механізму фінансової підтримки
закладів  відпочинку стосовно придбання продуктів харчування,  медичного
забезпечення,  а  також  придбання  путівок  для  оздоровлення  у  заміських
таборах дітей пільгових категорій. Незважаючи на проблеми, які склалися в
державі  та  суспільстві,  питання  оздоровлення  та  відпочинку  дітей,
формування  здорового  способу  життя,  збереження  та  поліпшення  стану
здоров`я  підростаючого  покоління  залишається  одним  із  пріоритетних
напрямків державної політики. 

3.Визначення мети програми
Метою Програми є забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей

Миколаївської  сільської  територіальної  громади,  які  потребують особливої
уваги  та  підтримки,  поєднання  взаємопов’язаних  завдань  і  заходів,  які
спрямовані на забезпечення проведення якісного оздоровлення та відпочинку
дітей відповідно до потреб регіону. 

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування , строки та етапи виконання програми

Шляхи і засоби розв’язання проблем полягають у наступному: 
- зміцнення здоров’я підростаючого покоління, покращення адаптації дітей
до змін навколишнього середовища;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку
та оздоровлення; 
-  створення  належних умов для реалізації  соціально-педагогічних аспектів
відпочинку та оздоровлення дітей;  придбання путівок до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку області за рахунок коштів місцевого бюджету;
 - поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку дітей у
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області.

Організація  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  у  2020  році  буде
здійснюватись у пришкільних таборах і закладах оздоровлення та відпочинку
області і України.

Видатки  для  фінансування  Програми,  пов'язані  з  оздоровленням  та
відпочинком  дітей,  здійснюються  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету,
інших джерел, не заборонених законодавством. 

Програмою передбачається використання коштів на оздоровлення та 
відпочинок дітей на суму 272 910 грн (250 270 – МБ, 22 640 – П), з них : 



-на харчування дітей в літніх пришкільних таборах – 77 910 грн (55 270 грн –
МБ, 22 640 грн – ПБ), 
-на  придбання  путівок в  позаміських таборах оздоровлення  та  відпочинку
дітей пільгових категорій – 195,0тис. грн. (195,0 тис.грн. – МБ, ??? – ОБ) 

5. Ресурсне забезпечення Програми
Ресурсне забезпечення

Програми Обсяг коштів, які
пропонується залучити на

виконання програми

Етапи виконання
програми

Усього витрат на
виконання програми,

грн.

Обсяг  ресурсів  усього,  у
тому числі:

2020 рік 272 910 

Кошти  місцевого  бюджету,
грн.

2020 рік 250 270

Кошти інших джерел, грн. 2020 рік 22 640
Кошти обласного бюджету 2020 рік ?

6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 1.

7. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основні завдання Програми:

-  забезпечити  виконання  вимог  основних  нормативних  документів
проведення
оздоровчо-відпочинкового процесу;
- забезпечити якість надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
- не допустити зменшення мережі закладів відпочинку;
- збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку
та оздоровлення, які спрямовані на якісні результати; 
-  збільшити  кількість  дітей  пільгових  категорій,  охоплених  послугами
оздоровлення;
-  забезпечити  направлення  дітей  на  оздоровлення  відповідно  до  Порядку
підбору  та  направлення  дітей  до  закладів  оздоровлення  та  відпочинку
району, області, України (додаток 2 до Програми). 

Заходи, спрямовані на виконання Програми:  
- забезпечення закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку, організації і
направлення дітей пільгових категорій до закладів оздоровлення, відпочинку
області; 
-  забезпечення  оздоровлення  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної
уваги та підтримки; 
- організація та забезпечення оздоровлення, відпочинку дітей у пришкільних
таборах відпочинку; 
-  проведення  заходів,  спрямованих  на  координацію  та  контроль  за
дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-відпочинкового процесу,
діяльністю оздоровчих закладів, упровадження виховного компоненту. 



Результативні показники: 
Збільшити  відсоток  охоплення  дітей  організованими  формами

відпочинку та оздоровлення, зокрема: 
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
-  дітей,  осіб,  визнаних  учасниками  бойових  дій  відповідно  до  пункту  19
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»; 
- дітей-інвалідів; 
- дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи;
-  дітей,  які  постраждали  внаслідок  стихійного  лиха,  техногенних  аварій,
катастроф; 
- дітей із багатодітних сімей;
- дітей із малозабезпечених сімей;
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
-талановитих та обдарованих дітей (переможців та призерів міжнародних,
всеукраїнських,  обласних,  районних,  конкурсів,  фестивалів,  змагань,
спартакіад);
- відмінників навчання;
- дітей ,зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;
- дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під
час виконання службових обов’язків; 
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
- дітей, один із батьків яких загинув(пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії  чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання ,  одержаного у період участі  в антитерористичній
операції.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль виконання заходів, передбачених Програмою,

покладається  на  відділ  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних послуг Миколаївської сільської ради та відділ освіти, молоді і
спорту  Миколаївської  сільської  ради.  Відділи  здійснюють  аналіз  стану
реалізації  Програми  та  надають  інформацію  про  виконання  заходів  за
вимогою структурних підрозділів Миколаївської сільської ради, виконкому,
депутатів, інших громадян.

Секретар сільської ради Вікторія Непийвода



Додаток 1
до Програми оздоровлення
та відпочинку дітей на 2020 рік

6. Напрями діяльності та заходи Програми

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Заходи Термін
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Очікуване
фінансування

Очікувані
результати

1. Створення 
сприятливих
умов для діяльності
пришкільних 
таборів,
мовних таборів,
збереження сталої 
мережі
закладів відпочинку 
та
оздоровлення

Забезпечити
відпочинок дітей

у
пришкільних,

мовних
таборах

(харчування)

Протягом
оздоровчо-

відпочинкового
періоду 2020

року

Відділ освіти,
молоді та

спорту
Миколаївсько

ї сільської
ради

Місцевий
бюджет

55 270 Забезпечення 
дітей та
учнівської 
молоді
послугами 
відпочинку
шляхом 
залучення їх до
пришкільних 
таборів.
Організація 
роботи
мовних таборів з
метою
залучення 
молоді до
вивчення 
англійської
мови. 
Забезпечення

Позабюджетні
кошти

22 640



якісного, 
калорійного
харчування дітей
у
таборах 
відпочинку

2. Забезпечення 
соціального
захисту та прав 
дітей
пільгових категорій 
на
відпочинок та
оздоровлення

Забезпечити
оздоровлення та
відпочинок дітей

пільгових
категорій у
заміських
таборах,
центрах

(путівки)

Протягом
оздоровчо-

відпочинкового
періоду 2020

року

Відділ освіти,
молоді та

спорту
Миколаївсько

ї сільської
ради

Місцевий
бюджет

195 000 Забезпечення 
соціальної
підтримки дітей 
та прав
дітей пільгових
категорій на
оздоровлення та
відпочинок

Обласний
бюджет

?

УСЬОГО: Усього
Місцевий 
бюджет
Позабюджетні 
кошти
Обласний 
бюджет

272 910
250 270

22 640

?

Начальник відділу соціального захисту населення 
та надання муніципальних послуг Л.Глиненко



Додаток 2
до Програми оздоровлення
та відпочинку дітей на 2020 рік

Порядок підбору та направлення дітей
до закладів оздоровлення та відпочинку Сумської області та України

1.  Підбір  та  направлення  дітей  на  оздоровлення  здійснюється  до
закладів оздоровлення та відпочинку дітей району, області  та України, які
визнані переможцями процедури закупівлі послуг з оздоровлення за державні
кошти, що проводиться відділом  соціального захисту населення та надання
муніципальних послуг Миколаївської сільської ради відповідно до чинного
законодавства з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти
(або до тих закладів оздоровлення та відпочинку дітей області,  путівки до
яких  закуповуються  за  рахунок  коштів  обласного  бюджету,  що
розподіляються  між  містами,  районами  та  громадами  області  згідно  з
відповідним рішенням сесії обласної ради).

2.  До  закладів  оздоровлення  і  відпочинку  області  та  України
направляються діти віком від 6 до 17 років таких категорій: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-  діти  осіб,  визнаних  учасниками  бойових  дій  відповідно  до  пункту  19
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»;

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії  чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок  захворювання,  одержаного  у  період  участі  в  антитерористичній
операції;

-  діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під
час масових акцій громадянського протесту;

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у
населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

- рідні діти батьків –вихователів або прийомних батьків, які проживають в
одному дитячого будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

- діти, взяті на облік службами у справах дітей  як такі, що перебувають у
складних життєвих обставинах;



- діти з інвалідністю;

- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-  діти,  які  постраждали  внаслідок  стихійного  лиха,  техногенних  аварій,
катастроф;

- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під
час виконання службових обов’язків;

- діти, які перебувають на диспансерному обліку;

- талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських,
обласних,  міських,  районних,  в  громаді  олімпіад,  конкурсів,  фестивалів,
змагань, спартакіад;

- відмінники навчання;

- лідери дитячих громадських організацій;

- діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;

- діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

3. Відбір та направлення дітей на оздоровлення здійснюється  комісією,
що  складається  з  представників  відділу  соціального  захисту  населення  та
надання муніципальних послуг Миколаївської сільської ради, відділу освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради, членів виконавчого комітету
Миколаївської  сільської  ради  та  директорів  закладів  освіти  Миколаївської
сільської  ради відповідно до категорій  дітей,  зазначених у  пункті  2  цього
розділу, на підставі поданих заяв, медичних карток з обов’язковою довідкою
про  стан  санітарно-епідеміологічного  нагляду  та  документів,  що
підтверджують  категорію дитини,  виходячи  з  того,  що за  рахунок  коштів
державного  та  місцевого  бюджетів  дитина  має  право  на  забезпечення
путівкою до закладів оздоровлення та відпочинку лише один раз на рік (не
враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку). 

4.  Відділ  соціального  захисту  населення  та  надання  муніципальних
послуг  Миколаївської  сільської  ради разом  з  документами,  що
підтверджують  категорію  дитини,  надає  до  Департаменту  соціального
захисту  населення  Сумської  ОДА  список  дітей  за  підписом  голови
Миколаївської сільської ради не пізніше ніж за 5 днів до початку оздоровчої
зміни (додаток 1 до Порядку).  Один примірник відповідно оформлених та
затверджених списків залишається у відділі соціального захисту населення та
надання муніципальних послуг Миколаївської сільської ради.



5.  Відділ  соціального  захисту  населення  та  надання  муніципальних
послуг  Миколаївської  сільської  ради забезпечує  приїзд та  від’їзд  дітей на
оздоровлення до закладу відпочинку та оздоровлення області. 

6. Проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за
рахунок  коштів  батьків,  благодійних  організацій  та  інших  джерел,
незаборонених законодавством. 

7.  У  разі  неприбуття  дитини  на  відпочинок  або  невідповідності
документів у денний термін проводиться заміна дитини. 

8. У відділі  соціального захисту населення та надання муніципальних
послуг  Миколаївської  сільської  ради протягом  трьох  років  зберігаються
документи, зазначені в додатку 2 до Порядку. 

9. Копії документів, що підтверджують категорію дитини і надаються
до Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА, обов’язково
засвідчуються  начальником  відділу  соціального  захисту  населення  та
надання муніципальних послуг Миколаївської сільської ради. 

10.  Відділ  соціального захисту  населення  та  надання  муніципальних
послуг  Миколаївської  сільської  ради в  10-денний  термін  подає  до
Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА фінансовий звіт
про  використання  путівок  на  організацію  оздоровлення  дітей  у  дитячому
закладі відпочинку та оздоровлення (додаток 3 до Порядку). 

11.Начальник  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних послуг Миколаївської сільської ради  несе повну матеріальну
відповідальність  за  нецільове  використання  путівки  у  розмірі  повної  її
вартості 



Додаток 1 до Порядку 

Штамп організації

СПИСОК 

дітей ___________________________________ району, 

які направляються на відпочинок та оздоровлення до
_______________________________________________ на
___________________зміну з _________________20___ р.

 до _________________20__р.

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по
батькові

Дата 
народження 

Місце
навчання,
клас

Домашня
адреса,
телефон

Категорія

Начальник відділу соціального захисту           Л.ГЛИНЕНКО
населення та надання муніципальних послуг 



Додаток 2 до Порядку

Перелік документів для отримання путівки до оздоровчих закладів

Категорія Перелік документів

Діти-сироти; діти, 
позбавлені
батьківського
піклування

1. Заява від опікуна (піклувальника) та згода на обробку 
персональних даних дитини.
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4.Документ, що підтверджує статус дитини-сироти чи 
дитини, позбавленої батьківського піклування (копії)
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти осіб, визнаних 
учасниками бойових 
дій відповідно до 
пункту 19 частини 
першої статті 6 Закону 
України «Про статус 
ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту»

1. Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Посвідчення учасника бойових дій батька/матері (копія);

5. Документ, що засвідчує безпосереднє залучення особи до 
виконання завдань АТО в районах її проведення;
6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти, один із батьків 
яких загинув (пропав 
безвісти) у районі 
проведення 
антитерористичних 
операцій, бойових дій 
чи збройних конфліктів
або помер внаслідок 
поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних у 
районі проведення 
антитерористичних 
операцій, бойових дій 
чи збройних 
конфліктів, а також 
внаслідок 
захворювання, 
одержаного у період 
участі в 
антитерористичній 

1. Заява від батьків або інших законних представників та 
згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Документ, що засвідчує належність дитини до даної 
категорії (копія);
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)



операції

Діти, один із батьків 
яких загинув під час 
масових акцій 
громадянського 
протесту або помер 
внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, 
одержаних під час 
масових акцій 
громадянського 
протесту

1. Заява від батьків або інших законних представників та 
згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Витяг з наказу Міністерства соціальної політики України 
від 08 травня 2014 року №278 «Про затвердження списків 
осіб, члени сімей яких мають право на одержання 
одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у 
зв’язку з втратою годувальника» (копія), де зазначено, що 
батько/матір дитини внесені до списку осіб, смерть яких 
пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту,
що відбулися з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 
року.
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти, зареєстровані як 
внутрішньо переміщені 
особи

1. Заява від батьків або інших законних представників та 
згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи (копія);
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти, які проживають у 
населених пунктах, 
розташованих на лінії 
зіткнення

1. Заява від батьків або інших законних представників та 
згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Документ, що засвідчує належність дитини до даної 
категорії (копія);
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Рідні діти батьків –
вихователів або 
прийомних батьків, які 
проживають в одному 
дитячого будинку 
сімейного типу або в 
одній прийомній сім’ї

1. Заява від батьків або інших законних представників та 
згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Документ, що засвідчує належність дитини до даної 
категорії (копія);
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та



місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти, взяті на облік 
службами у справах 
дітей  як такі, що 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах

1. Заява від батьків або інших законних представників та 
згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Документ, що засвідчує належність дитини до даної 
категорії (копія);
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти з інвалідністю
(направляються в разі
відсутності медичних
протипоказань та
здатності до
самообслуговування)

1. Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження дитини (копія);
3. Довідка з місця проживання;
4. Посвідчення дитини інваліда (копія) або документ, що 
підтверджує належність дитини до зазначеної категорії 
(копія);
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти з багатодітних
сімей

1. Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)

3. Довідка з місця проживання;
4. Посвідчення дитини з багатодітної сім’ (копія) або 
довідка про склад сім’ї
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти з
малозабезпечених сімей

1. Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання;
4. Довідка про отримання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям;
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)



Діти батьки яких 

загинули від нещасних
випадків на
виробництві або під час
виконання службових
обов’язків

1. Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;

2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Свідоцтво про смерть одного з батьків або документ,
який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії
(копія)
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Талановиті та
обдаровані діти

1. Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Клопотання керівного органу про надання путівки
5. Ксерокопія відповідного посвідчення , диплома, грамоти
тощо про присвоєння звання переможця або призера ( 1-3
особисте або командне місце), лауреата чи дипломанта
змагання, олімпіади, конкурсу;
6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Відмінники навчання 

1. Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Клопотання керівного органу про надання путівки
5. Ксерокопія табелів навчання за останні повні 2навчальні 
роки, що підтверджують належність дитини до відмінників 
навчання;
6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти, потерпілі від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

1. Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Посвідчення дитини потерпілої від наслідків
Чорнобильської катастрофи (копія)
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)



Діти, які постраждали
внаслідок стихійного
лиха, техногенних
аварій, катастроф

1.Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3.Довідка з місця проживання
4. Документ, який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії (копія)
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти, які перебувають
на диспансерному
обліку

1.Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3.Довідка з місця проживання
4. Медична довідка, яка підтверджує перебування дитини
на диспансерному обліку;
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Лідери дитячих 
громадських 
організацій

1.Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3.Довідка з місця проживання
4. Клопотання керівного органу громадської організації;
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти – учасники 
дитячих творчих 
колективів та 
спортивних команд

1.Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3.Довідка з місця проживання
4.Список учасників дитячого творчого колективу, 
спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого
належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Діти працівників 
агропромислового 
комплексу та соціальної
сфери села

1.Заява від батьків та згода на обробку персональних даних;
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3.Довідка з місця проживання
4. Документ, який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії (копія), а саме: довідка з місця роботи 
одного з батьків (або копія трудової книжки) про те, що 



вони працюють у сільській місцевості, зокрема у 
фермерському або особистому селянському господарстві, на
підприємствах, організаціях, що виробляють або 
переробляють сільськогосподарську продукцію, на 
підприємствах будівництва, меліорації та хімізації, у 
ветеринарних лікарнях, закладах освіти, культури, охорони 
здоров’я, спорту, у відділеннях поштового зв’язку, 
побутовій та комунальній службах;
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
відпочинку та оздоровлення за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку)

Додаток 3 до Порядку

Фінансовий звіт
про використання путівок

до ________________________________________
на ___________________зміну

з _________________20__ р. до _________________20__р

№
з/п

За розподілом 
Фактично 
використано 

Сума, що
підлягає
поверненню, грн

К-ть 
путівок

Ціна Сума
К-ть 
путівок

Ціна Сума

Список дітей додається.

Начальник відділу соціального захисту           Л.ГЛИНЕНКО
населення та надання муніципальних послуг 
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