
                                                                                       Проєкт рішення селищної ради 

 
                                                                               Проєкт вноситься  

                                                                            селищним головою 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________ 2021 року                                                                    № __ 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до комплексної  
програми оздоровлення і відпочинку  
дітей Олександрівської селищної  
ради на 2021-2025 роки 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей» та з метою створення необхідних умов для забезпечення якісного 

відпочинку і оздоровлення дітей пільгової категорії  

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до комплексної програми оздоровлення і відпочинку дітей 

Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії 

Олександрівської селищної ради від 28 квітня 2021 року № 577, а саме: 

1.1. В «Порядку направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до 

стаціонарних закладів відпочинку за рахунок коштів бюджету Олександрівської 

територіальної громади» викласти в новій редакції пункт 2.1. розділу ІІ                   

та пункт 3.2 розділу ІІІ: 

2.1. Безоплатні путівки надаються:  

 дітям – сиротам; 

 дітям, позбавленим батьківського піклування; 

 дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

 дітям, один  із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях; 

 дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи; 

 рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в 

одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; 

 дітям, взятими на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

 дітям з інвалідністю; 

 дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
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 дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей; 

 дітям, одному з батьків яким встановлено інвалідність І або ІІ групи; 

 дітям, які перебувають на диспансерному обліку; 

 талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

спартакіади; 

 дітям, відмінникам навчання, лідерам дитячих громадських організацій; 

 дітям – учасникам дитячих творчих колективів та спортивних команд; 

 дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. 

 

 3.2. Для отримання безоплатних путівок подаються такі документи: 

3.2.1. для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

3.2.2. для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за 

відсутності медичних протипоказань); дітей, одному з батьків яких встановлено 

інвалідність I або II групи; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період 

участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях;  дітей, взятих на облік службами 

у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії; 

3.2.3. для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства 

одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, яка дійсна на період заїзду дитини до табору; 

3.2.4. для дітей із багатодітних сімей: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї або довідка про склад сім'ї; 

3.2.5. для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які 

проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній 

сім'ї: 
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копія документа, що посвідчує особу; 

довідка про склад сім'ї; 

копія розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу або 

прийомної сім'ї. 

3.2.6. для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно 

до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копія посвідчення учасника бойових дій батька / матері; 

3.2.7. для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

3.2.8. для дітей, які перебувають на диспансерному обліку: 

копія документа, що посвідчує особу; 

медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення 

та відпочинку за формою № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522; 

3.2.9. для дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних 

команд - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіади: 

копія документа, що посвідчує особу; 

список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди, 

завірений керівником закладу, у якому створено дитячий творчий колектив, 

спортивну команду; 

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що 

підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, 

конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського 

рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або 

попередньому році; 

3.2.10. для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, 

всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіади: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що 

підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, 

конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського 

рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або 

попередньому році. 

3.2.11. для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної 

сфери села: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії; 

3.2.12. для відмінників навчання: 

копія документа, що посвідчує особу; 
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копія табеля за останній навчальний рік. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 

населення. 

 

 

 
Селищний голова                                                     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


