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 ПРОГРАМА   

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ  

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
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Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чупахівської селищної ради  

на 2021 рік  (далі Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради 

4. Співрозробники програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради 

6. Учасники програми  Відділ освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради, 

ЗЗСО, ЗДО 

7. Термін реалізації програми  

2021 рік 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми: 

94 472 грн  

 

9. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми: 

 

Обласний бюджет:         

Місцевий бюджет : 80 000,00 грн. 

Залучені кошти: 

Із них 

- місцевих підприємств 

- спонсорські 

- батьківські 

14472 грн 

 

1 072 грн 

13 400грн 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Мета і основні завдання 

Метою Програми є створення дієвого механізму організації та 

проведення відпочинку та оздоровлення дітей і молоді закладів освіти у 2021 

році, який  врахував би соціально-економічні, територіально - географічні 

особливості, потреби регіону та був спрямований на збільшення як якісних, так 

і кількісних показників оздоровлення та відпочинку.  

 Основні завдання Програми:  

- забезпечення оздоровлення дітей; 

- впровадження альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей і 

молоді у пересувних таборах наметового типу; 

- здійснення під час оздоровчої кампанії виховного процесу з обов’язковим 

застосуванням таких складових, як аспекти патріотичного виховання, 

профілактика негативних явищ, етико – естетичний та духовний розвиток 

особистості, укріплення фізичного та психічного здоров’я дитини; 

- впровадження та застосування інноваційних методів, форм та засобів 

роботи з дітьми та молоддю під час проведення оздоровчо–відпочинкової 

кампанії; 

- підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення 

дітей;  

- створення сприятливих умов для розвитку та діяльності  закладів 

відпочинку всіх типів, недопущення їх закриття. 

 

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги  

 

Категорія дітей Кількість 

дітей в 

регіоні 

(станом на 

01.01.2021) 

Планується  

оздоровити 

%  

від 

контингенту 

Діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування 

6 

 

6 

 

100% 

 

Діти-інваліди 4 2 50% 

Діти, які постраждали внаслідок 

катастрофи на ЧАЕС 

- - - 

Діти з малозабезпечених сімей та 

багатодітних сімей 

77 54 

 

70% 

 

Талановиті та обдаровані діти 23 10 43% 

Діти учасників АТО, БД та 

внутрішньо переміщених осіб 

11 

 

8 

 

73% 

 

 



 

 

2. Перелік напрямків, завдань і заходів Програми 

 Напрямами Програми є: 

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

оздоровлення та відпочинку; 

- створення сприятливих умов для розвитку та діяльності закладів 

відпочинку, недопущення їх закриття. 

3. Результативні показники  

Виконання Програми дасть можливість: 

- збільшити кількість дітей, особливо дітей пільгових категорій, охоплених 

послугами оздоровлення та відпочинку у 2021 році; 

- ефективно використати кошти селищного 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; 

- створити відкритий, об’єктивний та прозорий механізм підбору та 

направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення  області та 

України; 

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 Програма виконується шляхом здійснення її заходів та завдань 

відповідними виконавцями. 

 Координація та організація виконання заходів Програми покладається на  

головного спеціаліста відділу освіти. Головний  спеціаліст відділу освіти  

здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї  Програми 

та в установлений термін подає узагальнену інформацію Департаменту освіти 

та науки Сумської ОДА, управління молоді та спорту ОДА про стан виконання 

Програми. 

 

 

 В.о.начальника                                                          Олена БЕКІРОВА 



 

 
Додаток 1 

до Програми оздоровлення  

та відпочинку дітей 

 на 2021 рік 

Інформація про кількість дітей та мережу освітянських дитячих  закладів оздоровлення та відпочинку, 

що будуть надавати послуги влітку 2021 року 

 

                                                                                      

 

 

 

 

                                   

 

 Загальна 

кількість 

закладів 

оздоровлення 

та відпочинку 

Із них: 

закладів оздоровлення закладів відпочинку 

позаміські 

(стаціонарні) 

 

санаторного 

типу 

з денним  перебуванням 

 

Мовних 

загонів 

 Пришкільні Профільні Праці та 

відпочинку 

К-ть 

таборів

/мовни

х 

загонів 

К-ть 

дітей 

К-ть  

табо- 

рів 

К-ть 

дітей 

К-ть 

табо-

рів 

К-ть 

дітей 

К-ть 

табо-

рів 

К-ть 

дітей 

К-ть 

табо-

рів 

К-ть 

дітей 

К-ть 

табо-

рів 

К-ть 

дітей 

К-ть 

табо

рів 

К-ть 

дітей 

Заплано-

вано у  

2021 році 

2/2 134 - - - - 2 112 - - - - 2 22 



 

 

Оздоровча робота 

 

 

Напрямки оздоровлення 

Усьо 

-го 

табо-

рів 

Плану-

ється 

оздоро

-вити 

дітей 

Термін 

роботи 

таборів 

(указа-ти 

дати по 

кожній 

зміні) 

К-ть 

змін 

Середня 

вартість 

харчу-

вання в 

день на 

одну 

дитину 

(грн.), 

з них з 

МБ 

Заплановано коштів (тис.грн.) 

Усього Бюд-

жетни

х 

Місцеви

х госпо-

дарств 

Спон-

сорськи

х 

Батьків-

ських 

Виділено 

коштів на 

здешевленн

я путівки в 

заміському 

таборі, 

у т.ч.  на  

1 путівку 

Пришкільні табори 

загальноосвітніх шкіл 2 134 

14.06-

05.07.20

21 

1 

40,78 

Мб 

33,05 

76,5 62,0 - 1,1 13,4 

18,0 МБ 

Мовні табори на базі 

загальноосвітніх шкіл 
          

 

Профільні табори на базі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

          

 

Профільні табори на базі 

позашкільних закладів 
          

 

                     УСЬОГО  

2 134 

14.06-

05.07.20

21 

1 

40,78 

Мб 

33,05 

76,5 62,0 - 1,1 13,4 

 

18,0 

 

           В.о.начальника                                                                                 Олена БЕКІРОВА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заходи з відпочинку та оздоровлення дітей на 2021 рік 

№ 

п/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Виконавець  Джерела 

фінансування 

Очікуване 

фінансування,  грн.  

Очікувані рузультати 

1. Організувати оздоровлення та 

відпочинок дітей в 

пришкільних таборах 

14.06.2021-

05.07.2021 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Чупахівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет-

62000грн 

 залучені 

кошти- 14472 

грн 

134 чоловік х 14 

днів х 40,78 грн=  

76503 грн  

Збільшення кількості 

оздоровлених дітей пільгових 

категорій, особливо дітей 

працівників АПК 

2. Організувати та забезпечити 

відпочинок та оздоровлення 

дітей в наметовому містечкові  

«Сузір’я » 

Протягом 

оздоровчого 

періоду 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Чупахівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет-8000 

грн 

 

 

4 чоловік  х 4000 

грн (ціна путівки) 

= 8000 грн 

Збільшення кількості 

оздоровлених дітей та молоді,  

особливо талановитих та 

обдарованих дітей з числа 

старшокласників 

3. Забезпечити відпочинок та 

оздоровлення дітей  в таборі 

«Космос»  

Протягом 

оздоровчого 

періоду 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Чупахівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет-

10000грн  

 

2 чоловік 

х5000грн(ціна 

путівки) = 10000 

грн 

Збільшення кількості 

оздоровлених дітей  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Додаток 2 

до  Програми оздоровлення  

та відпочинку дітей 

на 2021 рік 

ПОРЯДОК 

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

 1. Підбір та направлення дітей на оздоровлення здійснюється до закладів відпочинку та оздоровлення області та України, які визнані 

переможцями процедури закупівлі послуг з оздоровлення за  державні кошти, що проводиться управлінням молоді та спорту обласної 

державної адміністрації (далі – облдержадміністрації), головним спеціалістом відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

відповідно до чинного законодавства з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти (або до тих закладів в ідпочинку та 

оздоровлення області, путівки до яких закуповуються за рахунок коштів обласного бюджету, що розподіляються між містами та районами 

області згідно з відповідним рішенням сесії обласної  ради).  

 2. До закладів оздоровлення, відпочинку області та України направляються діти віком від 4 до 7 років (перебувають у закладах разом 

із батьками або іншими законними представниками) та від 7 до 18 років (перебувають самостійно) таких пільгових категорій:  

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;  
дітям осіб, визнаних учасниками бойовихдій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 
дітям-інвалідам; 
дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи; 
дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;  

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи,  

дітям із багатодітних сімей; 

дітям із малозабезпечених сімей; 
дітям, які перебувають на диспансерному обліку; 
талановитим та обдарованим дітям (переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад); 
відмінникам навчання; 
лідерам дитячих громадських організацій; 
дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; 
дітям, один з 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;  

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



 

 
дитячим творчим колективам та спортивним командам; 
дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, на підставі поданих заяв з урахуванням дати їх подання». 

 3. Відбір та направлення дітей  на оздоровлення  здійснюється головним  спеціалістом відділу освіти, молоді та спорту Чупахівсько ї 

селищної  ради  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 путівкою до закладів відпочинку та 

оздоровлення лише один раз на рік (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку).  

 4. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради Бондаренко С.П. разом із документами згідно 

додатку 1 до порядку підбору та направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення області та України, що підтверджують категорію 

дитини, надають відповідні документи  до управління молоді та спорту та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, список дітей за 

підписом заступника селищного голови  не пізніше ніж за 5 днів до початку оздоровчої зміни (додаток 1 до Порядку). Один примірник 

відповідно оформлених та затверджених списків залишається в управліннях молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, другий – 

у дитячому закладі відпочинку та оздоровлення, один у  спеціаліста з відділу освіти, молоді та спорту. 

 5. Проїзд дітей до закладів відпочинку та оздоровлення здійснюється за рахунок коштів батьків, благодійних організацій  та інших 

джерел, незаборонених законодавством.    

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

 7. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради  несе повну матеріальну відповідальність за нецільове 

використання путівки в розмірі повної  її  вартості .  

 

В.о.начальника                                                                                    Олена БЕКІРОВА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

                                                                                                                                               до Порядку підбору та направлення  

                                                                                                                                     дітей до закладів відпочинку та 

                                                                                                                                         оздоровлення   

 

Перелік документів для отримання путівки до оздоровчих закладів 

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), або документ який підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії 

5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку) 

Діти, позбавлені 

батьківського піклування  

1. Заява від опікуна (піклувальника) 

2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 

3. Довідка з місця проживання  

4. Рішення суду  або органу опіки та піклування ро позбавлення батьківських прав(копія)  

5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу 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 

2.Свідоцтво про народження дитини (копія) 

3. Посвідчення учасника бойових дій (копія) 

4. Довідка з місця проживання 

5. Документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань АТО в районах її проведення  

5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку) 



 

 

Діти, один з 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  

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 про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку) 

 

Діти, один з 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 в період 

участі в 

антитерористичної 

операції 

1. Заява від батьків або інших законних представників  

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 про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку) 

Діти-інваліди 

(направляються в разі 

відсутності медичних 

протипоказань та 

здатності до 

самообслуговування) 

1. Заява від батьків 

2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 

3. Довідка з місця проживання  

4. Посвідчення дитини - інваліда (копія) 

5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку)  



 

 

Діти з багатодітних сімей 1. Заява від батьків 

2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 

3. Довідка про склад сім’ї  

4. Довідка з місця проживання 

5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку)  

6.  Копія посвідчення дитини з багатодітної родини 

Діти з  

малозабезпечених сімей   

1. Заява від батьків 

2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 

3. Довідка про склад сім’ї  

4. Довідка про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості 

5. Довідка з місця проживання 

  6.Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу 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  

2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 

3. Довідка про склад сім’ї  

4. 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 про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку)   

Талановиті та обдаровані 

діти, діти, які  є лідерами 

дитячих громадських 

організацій 

1. Заява від батьків  

2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 

3. Довідка з місця проживання  

4. Клопотання (керівного органу, установи, громадської організації, школи, спілки, гуртка) 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 про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку)  

Відмінники навчання 1. Заява від батьків  

2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 



 

 

3. Довідка з місця проживання  

4. Клопотання керівного органу про надання путівки 

5. Ксерокопія табелів навчання за останні 2 роки, що підтверджують належність дитини до відмінників навчання 

6. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу 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 

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 про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу 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 

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 про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку) 

Дитячі творчі колективи 

та спортивні команди 

1.Заява від батьків 

2.Свідоцтво про народження дитини (копія) 

3.Довідка з місця проживання  

4.Список дитячого творчого колективу , спортивної команди, завірений керівником закладу. до якого належить 

дитячий творчий колектив, спортивна команда. 

5.Клопотання (керівного органу, установи, громадської організації, школи, спілки, гуртка) про надання путівки  

6.Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця або призера (1-3 

особисте або командне місце),, лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу отримані упродовж останніх 3 

років. 

7. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 

табори праці та відпочинку) 

 

Діти працівників 1.Заява від батьків 



 

 

В.о.начальника                                                                                Олена БЕКІРОВА 

 

агропромислового 

комплексу та соціальної 

сфери села 

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 

батьків або одного з батьків (або копія трудової книжки) про те, що батьки , або один з батьків, які 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 про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу 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 дитини (копія) 

3.Довідка з місця проживання  

4.Медична довідка, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку. 

5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 

оздоровчого закладу 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. 
2. Свідоцтво про народження дитини (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 
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні 
табори, табори праці та відпочинку). 

Безпритульні та 

бездоглядні діти (діти, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах) 

1. Заява від батьків або інших законних представників. 

2. Свідоцтво про народження дитини (копія). 

3. Довідка з місця проживання або закладу соціально-психологічної реабілітації. 

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 оздоровлення та відпочинку за кошти державного та 

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



 

 

Додаток 2 

до Порядку підбору та направлення 

                                                                                                                                     дітей до закладів відпочинку та                                                                                                                                   

оздоровлення  

Штамп організації 

СПИСОК 

дітей Чупахівської селищної ради,  

які направляються на оздоровлення та відпочинок до  

 

на ___________________зміну  

з _________________20___ р. до _________________20__р. 

 

№ 

пор. 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце навчання, 

клас 

Домашня адреса,  

телефон 

Батьки: П.І.Б., місце 

роботи, посада 

Категорія 

       

 

 

  

 

                                   

                                                                                                                                                                             Додаток 3                                                                                                                                                                              



 

 

                                       до Порядку підбору та направлення 

                                                                                                                               дітей до закладів відпочинку та  

                                                                                                                                     оздоровлення  

 

            Фінансовий звіт про використання путівок 

до ________________________________________ 

на ___________________зміну  

з _________________200__ р. до _________________200__р 

 

 

№ 

по

р. 

За розподілом Фактично використано Сума, що підлягає 

поверненню 
кількість 

путівок 

ціна сума кількість 

путівок 

ціна сума 

        

 

Список дітей додається 
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