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1. ПАСПОРТ
районної програми відпочинку та оздоровлення
на 2014 рік
1.

Ініціатор розроблення
програми

2.

Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець
програми

6.

Учасники програми

7.
8.

Термін реалізації програми
Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми

9.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів з бюджетів різного
рівня, необхідних для
реалізації програми у тому
числі:
Обласний бюджет
Районний бюджет
Міський бюджет
Місцеві бюджети

Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації
Розпорядження голови Кролевецької
районної державної адміністрації від
05.03.2014 № 80-ОД „Про схвалення
проекту Районної програми відпочинку та
оздоровлення дітей на 2014 рік”
Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації
Кролевецька центральна районна
лікарня,служба у справах дітей
Кролевецької районної державної
адміністрації
Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації
Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації, Кролевецька центральна
районна лікарня,
Глухівське міськрайонне управління
Держсанепідслужби у Сумській області
виконкоми міської та сільських рад
2014 рік
Районний бюджет
Міський бюджет
Місцеві бюджети
277,0 (двісті тисяч гривень)

77,0 тисяч гривень
183,6 тисяч гривень
16,4 тисяч гривень
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2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення
держави до проблем підростаючого покоління.
Стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років в
районі, як і в цілому по Україні, зберігається тенденція погіршення стану
здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного,
екологічного та психоемоційного характеру. 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. Щороку збільшується кількість
дітей, що перебувають на диспансерному обліку.
Залишається високим рівень інвалідності серед дітей. Не вдається
уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою
України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й
громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним з
найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального
захисту дитинства є реалізація права на оздоровлення та відпочинок.
У Кролевецькому районі щорічно послугами оздоровлення та відпочинку
забезпечується близько 2 тисяч дітей, що складає 70 % від загальної кількості
дітей шкільного віку, хоча у 2013 році оздоровчо – відпочинковими послугами
охоплено 2933 дитини (89,3%) із загальної кількості дітей 3286 чол.
Упродовж останніх років наймасовішою формою відпочинку та
оздоровлення дітей залишаються табори з денним перебуванням при
загальноосвітніх навчальних закладах. Оздоровленням та активним відпочинком
у заміському дитячому оздоровчому таборі «Ластівка», таборі наметового типу
«Сузір’я», п’ятьох профільних таборах та у таборі з денним перебуванням при
Кролевецькій центральній районній лікарні щорічно влітку забезпечується понад
600 дітей і підлітків району. У цих дитячих закладах в літній період працювали
досвідчені педагоги, медики, кухонні працівники. На базі дитячих дошкільних
закладів, у 18 таборах з денним перебуванням оздоровлено 870 дітей.
Забезпечено стовідсоткове оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням, а також
вихованців прийомних сімей.
Відділом молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації забезпечується організоване направлення дітей
пільгових категорій району на оздоровлення в дитячі заклади оздоровлення та
відпочинку, розташовані в районі, області, у МДЦ «Артек» і ДП УДЦ «Молода
гвардія».
Але, поряд з цим недостатньо приділяється увага якісному оздоровленню
та відпочинку дітей з сільської місцевості: дітей працівників агропромислового
комплексу та соціальної сфери села, дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей, талановитих та обдарованих. У більшості випадків у бюджетах сільських
рад взагалі не закладаються кошти на оздоровлення дітей, не розробляються
програми з відпочинку та оздоровлення, таким чином, не забезпечується
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належна турбота про дітей та молодь, хоча оздоровлення підростаючого
покоління – це один із пріоритетів у діяльності органів місцевого
самоврядування.
Протягом оздоровчих сезонів здійснюються узгоджені дії всіх
структурних підрозділів місцевих органів державної виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування з іншими організаціями, причетними до процесу
оздоровлення, щодо недопущення масових харчових отруєнь, тяжких травм,
скоєння злочинів і найголовніше – збереження життя дітей.
3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення проведення оздоровлення та відпочинку
дітей Кролевеччини у 2014 році відповідно до потреб району та збільшення
якісних і кількісних показників оздоровлення та відпочинку.
Реалізація Програми передбачає співпрацю органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у
відповідності до законодавства та державних соціальних стандартів
оздоровлення та відпочинку дітей.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
фінансування; строки виконання Програми
Шляхами вирішення проблематики оздоровчо – виховної кампанії є
залучення до співпраці органів влади та інших зацікавлених сторін, врахування
соціально – економічних, географічних особливостей регіону та кожної
територіальної громади; створення умов доступного та належного отримання
послуг з оздоровлення та відпочинку дітей у закладах оздоровлення та
відпочинку усіх типів; упровадження альтернативних форм оздоровлення та
відпочинку дітей та молоді.
Основними засобами, що повинні використовуватися, є:
проведення районних, міських нарад, семінарів, засідань у форматі
«круглих столів» щодо організації, проведення, аналізу підбиття підсумків
оздоровчо – відпочинкової кампанії;
проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо – виховного процесу,
упровадження виховного компоненту;
застосування та використання економічно вигідних, ефективних
альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей та молоді;
проведення ефективної інформаційної кампанії щодо можливості
отримання оздоровчих послуг, висвітлення підготовки, ходу та підсумків
щорічної оздоровчо – відпочинкової кампанії на районному рівні.
Видатки, пов’язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснюються за
рахунок коштів районного та міського бюджетів, виділених в установленому
порядку.
За рахунок районного та міського бюджетів, виділених в установленому
порядку, послуги з відпочинку та оздоровлення надаються відповідно до
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чинного законодавства дітям, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки (дітям пільгових категорій), а саме:
- дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
- дітям – інвалідам;
- дітям, постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи;
- дітям з багатодітних сімей;
- дітям з малозабезпечених сімей;
- талановитим та обдарованим дітям (переможцям та призерам
міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінникам
навчання);
- лідерам дитячих громадських організацій;
- дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,
катастроф;
- дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під
час виконання службових обов’язків;
- дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
- дітям, які перебувають на диспансерному обліку.
- Механізм підбору та направлення дітей до закладів оздоровлення та
відпочинку викладено в додатку 2 до Програми.
Ресурсне забезпечення
районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 рік
Обсяг коштів, які Джерело
Термін
Усього витрат на
пропонується
фінансування
виконання
виконання
залучити
на
Програми
Програми
виконання
тисяч грн.
Програми, тисяч
грн.
Районний
2014 рік
183,6
бюджет
Міський бюджет
2014 рік
16,4
Обласний
2014 рік
77,0
бюджет
5. Перелік напрямів, завдань і заходів Програми
Напрямами Програми є:
- збільшення кількості дітей району, охоплених організованими формами
відпочинку та оздоровлення;
- створення сприятливих умов для розвитку та діяльності закладів
відпочинку та оздоровлення всіх типів, недопущення їх закриття та
перепрофілювання;
- розвиток мережі закладів відпочинку та оздоровлення, шляхом
впровадження альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей і
молоді: пересувних таборів наметового типу тощо.
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6. Результативні показники
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити принаймні на 5% кількість дітей та молоді, особливо дітей
пільгових категорій, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення у
2014 році;
- підтримати існуючі заклади відпочинку та оздоровлення в районі;
- створити та забезпечити діяльність системи співпраці, координації та
контролю за організацією та проведенням оздоровчо – відпочинкової
кампанії;
- створити відкритий, об’єктивний та прозорий механізм підбору та
направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення району, області
та України;
- ефективно використати кошти районного бюджету, в тому числі шляхом
розвитку альтернативних форм оздоровлення та відпочинку дітей;
- удосконалити механізми співпраці, координації та контролю за
організацією та проведенням оздоровчо – відпочинкової кампанії.
Заходи, конкретні завдання Програм та результативні показники подані в
додатку 1 до Програми
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Управління освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної
адміністрації здійснює координацію та контроль за станом впровадження і
реалізації заходів цієї Програми та до 25 січня подає узагальнену інформацію
районній раді про стан виконання Програми.
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Додаток 1
до Програми

Заходи з відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 рік
№ п\п

1
1.

Назва напрямку Заходи
діяльності(пріор
итетні завдання)

2
Створення
сприятливих
умов
для
розвитку
та
діяльності
закладів
відпочинку
та
оздоровлення
району
всіх
типів,
недопущення
закриття
та
перепрофілюван
ня;
розвиток
мережі закладів
відпочинку
та
оздоровлення

Термін
Виконавець
виконання

3
4
Забезпечувати, відповідно Червеньдо чинного законодавства у серпень
сфері
державних 2014 року
закупівель,
закупівлю
послуг з відпочинку та
оздоровлення,
надаючи
перевагу
закладам
відпочинку
та
оздоровлення району та
забезпечити організацію та
направлення
дітей
до
закладів відпочинку та
оздоровлення
району,
області
та
України,
керуючись
вимогами
«Порядку
підбору
та
направлення
дітей
до
закладів відпочинку та
оздоровлення області та
України»

5
Управління
освіти, молоді та
спорту,
Кролевецької
районної
державної
адміністрації та
міськвиконком

Джерел
а
фінансу
вання
6
Районний
бюджет

Очікува Очікувані
не
результати
фінансу
вання
тис. грн.
7
8
20,0
Підготовка
заміського
оздоровчого
табору «Ластівка»
до
літньої
оздоровчої
кампанії
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1
2.

3.

2
Збільшення
кількості дітей
району,
охоплених
організованими
формами
відпочинку
та
оздоровлення

3

4
Направлення
на Червень –
оздоровлення дітей – сиріт, грудень
а також дітей інших 2014 року
пільгових категорій
у
заклади відпочинку та
оздоровлення
області,
зокрема до державного
дитячого
закладу
санаторного
типу
«Ровесник», ТНТ «Сузір’я»

5
Управління
освіти, молоді та
спорту
Кролевецької
районної
державної
адміністрації

Збільшення
кількості дітей
району,
охоплених
організованими
формами
відпочинку
та
оздоровлення

Організувати підбір дітей Червеньпільгових категорій для серпень
відпочинку
та 2014 року
оздоровлення у заміському
таборі «Ластівка», таборі
наметового типу «Сузір’я»,
ДПУ «МДЦ «Артек», ДП
«УДЦ «Молода гвардія»

Управління
освіти, молоді та
спорту
Кролевецької
районної
державної
адміністрації

Продовження додатка 1
6
7
8
РайонЗбільшення
ний
кількості
бюджет
оздоровлених дітей
пільгових категорій,
особливо дітей –
сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
у
закладах відпочинку
та оздоровлення
Облас- 77,0
Збільшення
ний
кількості
бюджет
оздоровлених дітей
та молоді, особливо
дітей з багатодітних
та
малозабезпечених
сімей, талановитих
та
обдарованих
дітей, дітей, які
перебувають
на
диспансерному
обліку, дітей – сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
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1
4.

5.

6.

2
Збільшення
кількості дітей
району,
охоплених
організованими
формами
відпочинку
та
оздоровлення

3
Організувати підбір дітей
працівників
агропромислового
комплексу, дітей
працівників соціальної
сфери села для
оздоровлення та
відпочинку у закладах
оздоровлення та
відпочинку
Збільшення
Організувати оздоровлення
кількості дітей дітей диспансерної групи в
району,
умовах дитячого відділення
охоплених
ЦРЛ, денному стаціонарі
організованими
дитячої поліклініки
формами
відпочинку
та
оздоровлення
Збільшення
Забезпечити відпочинок та
кількості дітей оздоровлення
дітей
у
району,
заміському
оздоровчому
охоплених
таборі
«Ластівка»
організованими
працівників
бюджетних
формами
установ
відпочинку
та
оздоровлення

4
Червеньсерпень
2014 року

Червеньсерпень
2014 року

Червеньсерпень
2014 року

5
Управління
освіти, молоді та
спорту
Кролевецької
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських рад
Центральна
районна лікарня

Управління
освіти, молоді та
спорту
Кролевецької
районної
державної
адміністрації,
міськвиконком

6
Обласн
ий
бюджет

Продовження додатка 1
7
8
Збільшення
кількості
оздоровлених дітей
та молоді, особливо
дітей
працівників
агропромислового
комплексу
та
соціальної
сфери
села

Районни 24,2
й
бюджет

Збільшення
кількості
дітей
диспансерної групи,
охоплених
послугами
відпочинку

Районни
й
бюджет

Збільшення
кількості
дітей,
охоплених
послугами
оздоровлення
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1
7.

8.

Всього:

2
Збільшення
кількості дітей
району,
охоплених
організованими
формами
відпочинку
та
оздоровлення

3
4
5
Забезпечити відпочинок та Червень- Міськвиконком
оздоровлення дітей – сиріт серпень
та
дітей,
позбавлених 2014 року
батьківського піклування у
заміському
оздоровчому
таборі «Ластівка»

Збільшення
кількості дітей
району,
охоплених
організованими
формами
відпочинку
та
оздоровлення

Забезпечити відпочинок та Червеньоздоровлення
дітей
у серпень
пришкільних
та 2013 року
профільних таборах

Продовження додатка 1
6
7
8
Міський 16,4
Збільшення
бюджет
кількості
дітей,
охоплених
послугами
оздоровлення

Управління
Район- 139,4
освіти, молоді та
ний
спорту
бюджет
Кролевецької
районної
державної
адміністрації,
міськвиконком
277,0

Збільшення
кількості
оздоровлених дітей

Додаток 2
до Програми
ПОРЯДОК
підбору та направлення дітей
до закладів відпочинку та оздоровлення району, області та України
1. Підбір та направлення дітей на оздоровлення здійснюється до
закладів відпочинку та оздоровлення району, області та України, які визнані
переможцями процедури закупівлі послуг з оздоровлення за державні кошти,
що проводиться управлінням молоді та спорту обласної державної
адміністрації, відділом молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства з
питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти (або до тих
закладів відпочинку та оздоровлення області, путівки до яких закуповуються
за рахунок коштів обласного бюджету, що розподіляється між містами та
районами області згідно з відповідним рішенням обласної ради).
2. До закладів відпочинку та оздоровлення області та України
направляються діти віком від 7 до 18 років включно таких категорій: діти –
інваліди (здатні до самообслуговування), діти – сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, діти з багатодітних сімей (в разі направлення
дитини з багатодітної родини до закладу відпочинку та оздоровлення України,
родина
повинна
бути
обов’язково
малозабезпеченою),
діти
з
малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до чинного законодавства
одержують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, діти, потерпілі
від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від
нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов’язків, талановиті та обдаровані, які досягли особливих успіхів у тій чи
іншій галузі діяльності, а саме: переможці та призери олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад (за умови, що до закладів відпочинку та
оздоровлення району та області направляються талановиті та обдаровані діти,
які мають підтверджуючі грамоти чи дипломи міжнародних, всеукраїнських,
обласних, районних, міських рівнів, а до закладів відпочинку та оздоровлення
України направляються талановиті та обдаровані діти – володарі грамот чи
дипломів лише міжнародних, всеукраїнських, обласних рівнів); відмінники
навчання, лідери дитячих громадських організацій, на підставі поданих заяв з
урахуванням дати їх подання.
3. Кількість путівок розподіляється управлінням молоді та спорту
Сумської обласної державної адміністрації між районами або містами
обласного значення пропорційно співвідношенню показника чисельності дітей
шкільного віку, які мешкають на відповідній території.
4. Відбір та направлення дітей на оздоровлення здійснюється відділом
молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації відповідно до категорій дітей, зазначених у пункті 2 цього
Порядку, 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
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путівкою до закладів відпочинку та оздоровлення лише один раз на рік (не
враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку).
5. Відділ молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації разом з документами, що підтверджують категорію
дитини, надає до управління молоді та спорту
обласної державної
адміністрації
список
дітей
за
підписом
заступника
голови
райдержадміністрації не пізніше, ніж за 5 днів до початку оздоровчої зміни
(додаток 1 до Порядку). Один примірник відповідно до оформлених та
затверджених списків залишається в управлінні молоді та спорту обласної
державної адміністрації, другий – у дитячому закладі відпочинку та
оздоровлення.
6. Управління молоді та спорту Сумської обласної державної
адміністрації на основі наданих списків складає два примірники списків, один
з яких залишається в закладі відпочинку та оздоровлення, другий – в
управлінні молоді та спорту обласної державної адміністрації за формою, що
додається ( додаток 2 до Порядку).
7. Районна державна адміністрація та міськвиконком забезпечують
приїзд та від’їзд дітей на оздоровлення до закладів відпочинку та
оздоровлення області.
8. Відділ молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації забезпечує інформування батьків щодо термінів
оздоровлення у таборах всеукраїнського значення. Організація супроводу та
довозу дітей до таборів всеукраїнського значення та у зворотному напрямку
покладається безпосередньо на батьків дітей, або осіб, що їх заміняють.
9. Витрати на проїзд дітей до закладів відпочинку та оздоровлення
здійснюються за рахунок коштів батьків, осіб, що їх заміняють, благодійних
організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.
10. У разі направлення дітей на відпочинок та оздоровлення до закладів
відпочинку та оздоровлення України, управління молоді та спорту Сумської
обласної державної адміністрації за 5 днів до заїзду групи дітей на
оздоровлення повідомляє адміністрацію закладу відпочинку та оздоровлення
про кількість дітей, час і дату приїзду та від’їзду.
11. Заклад відпочинку та оздоровлення у денний термін повідомляє
управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації про
кількість дітей, які прибули на відпочинок.
12. У разі неприбуття дитини на відпочинок або невідповідності
документів у денний термін проводиться заміна дитини.
13. В управлінні освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації протягом трьох років зберігаються документи, зазначені в
додатку 3 до Порядку.
14. Документи, що підтверджують категорію дитини, зберігаються в
управлінні освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
протягом трьох років.
15. Відповідно до укладених угод з районними державними
адміністраціями та міськвиконкомами про підбір та направлення дітей до
оздоровчих таборів району, області, України, які вибороли право
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оздоровлювати дітей, начальник відділу у справах сім’ї та молоді
(молоді та спорту) райдержадміністрації чи міськвиконкому несе повну
матеріальну відповідальність за нецільове використання путівки в розмірі
повної її вартості.
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Додаток 1
до Порядку підбору та направлення дітей до
закладів відпочинку та оздоровлення
району, області та України

Штамп організації
СПИСОК
дітей_______________________________________району,
які направляються на відпочинок та оздоровлення до
на________________________________ зміну
з_______________200_______р.до________________200____р.
№ пор.

Прізвище,
Дата
Місце
ім’я,
по народження навчання
батькові

Заступник голови Кролевецької
районної державної адміністрації

Домашня
адреса,
телефон

Категорія

_____________
__________
(підпис)
( ініціали та прізвище)
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Додаток 2
до Порядку підбору та направлення дітей до
закладів відпочинку та оздоровлення
району, області та України

Штамп організації
СПИСОК
дітей_______________________________________району,
які направляються на відпочинок та оздоровлення до
на________________________________ зміну
з_______________200_______р.до________________200____р.
№ пор.

Прізвище,
Дата
Місце
Домашня Категорія
ім’я, по народження навчання, адреса,
батькові
клас
телефон

№
путівки

Начальник управління освіти,
молоді та спорту Кролевецької
районної державної адміністрації
______________
____________
___________
___________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Директор дитячого оздоровчого закладу ____________
___________
( підпис) (ініціали та прізвище)
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Додаток 3
до Порядку підбору та направлення дітей до
закладів відпочинку та оздоровлення
району, області та України
Перелік документів для отримання путівки до оздоровчого закладу
Категорія
Перелік документів
Діти – сироти
1. Заява від опікуна (піклувальника)
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Свідоцтво про смерть обох батьків ( 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, позбавлені
2. Заява від опікуна (піклувальника)
батьківського
3. Свідоцтво про народження (копія)
піклування
4. Довідка з місця проживання
5. Рішення суду або органу опіки та піклування ( 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 – інваліди
1. Заява від батьків
(направляються
2. Свідоцтво про народження (копія)
в
разі
3. Довідка з місця проживання
відсутності
4. Посвідчення дитини – інваліда ( копія)
медичних
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
протипоказань
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу відпочинку
та здатності до та оздоровлення за кошти державного та місцевого бюджетів ( не
самообслуговув враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та
ання)
відпочинку)
Діти
з
1. Заява від батьків
багатодітних
2. Свідоцтво про народження (копія)
сімей
3. Довідка про склад сім’ї
4. 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
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Діти
з
малозабезпечен
их сімей

Діти,
батьки
яких загинули
від
нещасних
випадків
на
виробництві або
під
час
виконання
службових
обов’язків
Талановиті
та
обдаровані діти

Діти,
постраждалі від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

Діти

1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка про склад сім’ї
4. Довідка про отримання державної соціальної допомоги по
малозабезпеченості
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)
1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка про склад сім’ї
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)
1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження (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)
1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4.
Посвідчення
дитини,
постраждалої
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)
1. Заява від батьків
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працівників
2. Свідоцтво про народження (копія)
агропромислово
3. Довідка з місця проживання
го комплексу та
4. Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної
соціальної
категорії (копія), а саме: довідка з місця роботи батьків або одного з
сфери села
батьків (або копія трудової книжки) про те, що батьки або один з
батьків, працюють у сільській місцевості, зокрема у фермерському чи
особистому селянському господарстві, на підприємствах, в
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)
Діти,
які
перебувають на
диспансерному
обліку

1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4.Медична довідка, що 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)
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Додаток 4
до Порядку підбору та направлення дітей до
закладів відпочинку та оздоровлення
району, області та України
Фінансовий звіт
про використання путівок
до ____________________________________________________________
на_______________________зміну
з___________________20____р. до___________________20_____р.
№ пор.

За розподілом
кількість ціна
путівок

сума

Фактично використано
кількість ціна
сума
путівок

Сума, що
підлягає
поверненню

Список дітей додається

Начальник управління освіти,
молоді та спорту Кролевецької
районної державної адміністрації

______________

____________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

