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Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 7 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей“,                

статті 5 Закону України „Про охорону дитинства“, Бюджетного кодексу України, 

керуючись наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006    № 367 „Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх 

виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи службовий лист начальника 

відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради від 21.05.2018 № 308/16.1-

22, висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, з метою реалізації права 

дітей на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими формами 

оздоровлення різних категорій дітей, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пунктів 1, 3, 4 рішення тридцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 42 „Про 

затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році“, виклавши  в 

новій редакції: 

1.1. Програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році (додається); 

1.2. Положення про порядок організації заходів з відшкодування частини 

вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з 

оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (додається); 

1.3. Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку за рахунок коштів бюджету Пирятинської об’єднаної територіальної 

громади (додається).  
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територіальної громади. 

 

 



Вступ 

  

Підростаюче покоління, діти та підлітки є майбутнім потенціалом 

суспільства, від стану якості здоров’я якого залежить подальший розвиток 

незалежної України. 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими 

формами оздоровлення різних категорій дітей. 

 

Розділ 1. Оцінка поточної ситуації 

 

В епоху науково-технічного прогресу суспільство постійно стикається з 

проблемою послаблених адаптаційних механізмів людини, зниження стану 

здоров’я. Насичена навчальна програма призводить до постійних 

перенавантажень організму та психіки дітей. Одночасно з цим, об’єктивними 

причинами різкого зниження фізичного та психологічного здоров’я, 

соціального та духовного стану підростаючого покоління є соціально-

економічні, психоемоційні та екологічні проблеми, неповноцінне харчування 

дітей, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров’я і освіти, 

обмеження доступу дітей до позашкільної освіти через комерціалізацію 

соціальної сфери, що зменшує можливості задоволення дитячих культурних 

інтересів та спортивно-оздоровчих потреб. 

Тому збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом 

організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим 

напрямком діяльності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Проведення літніх канікул у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку є одним із найбільш масових та доступних видів організованого 

дозвілля школярів, суттєвим внеском у покращення соціального стану сімей з 

дітьми. 

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році 

 

Затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році у 

закладах оздоровлення та відпочинку України (за винятком                                

тимчасово окупованої території України чи районів проведення 

антитерористичної операції) зумовлено необхідністю реалізації сучасної 

державної політики оздоровлення дітей, спрямованої на забезпечення 

сприятливих умов для їх всебічного розвитку. 

Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом 

організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим 

напрямком діяльності соціальної політики. З 2015 року відсутнє фінансування 

оздоровлення дітей Фондом соціального страхування з тимчасовою втрати 

працездатності. У той же час вартість путівки до позаміських закладів 

оздоровлення та відпочинку щороку збільшується. 



Для вирішення проблем, що виникають при організації літнього 

оздоровлення дітей, потрібні спільні зусилля органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, які повинні спрямовуватись перш за все на 

здешевлення вартості путівок для дітей, в тому числі в частині батьківської 

оплати. 

Протягом  2018 року оздоровчими послугами у закладах оздоровлення та 

відпочинку області передбачається охопити 673 – учні (вихованці) закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Програма розроблена для розв’язання наступної проблеми: створення 

сприятливих умов та реалізація права дитини на якісне оздоровлення і 

відпочинок. 

Терміни, які застосовуються в Програмі, вживаються в значенні, 

наведеному в статті 1 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей“. 

 

Розділ 3. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації права 

кожної дитини на якісне оздоровлення і відпочинок, зміцнення здоров’я 

дитячого населення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, 

забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг. 

Реалізація Програми дозволить забезпечити ефективне проведення 

оздоровчо-відпочинкової кампанії у 2018 році, а також запровадити відкритий, 

об’єктивний і прозорий підбір та направлення дітей до закладів оздоровлення 

та відпочинку. 

 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

 

Шляхами вирішення проблем оздоровчо-відпочинкової кампанії є:  

залучення до співпраці органів виконавчої влади та інших зацікавлених 

сторін (професійні спілки, об’єднання громадян, фонди, підприємства, установи 

та організації, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей 

відповідно до вимог державних соціальних стандартів надання послуг з 

оздоровлення та відпочинку дітей); 

створення умов доступного та належного рівня отримання послуг з 

оздоровлення та відпочинку дітей у закладах оздоровлення та відпочинку 

області всіх типів. 

Видатки, пов’язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснюються 

частково за рахунок коштів обласного та міського бюджетів, виділених в 

установленому порядку, а також за рахунок батьківської доплати та інших 

джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

 

 

 



Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

З метою оздоровлення дітей в оздоровчих закладах Полтавської області 

та надання якісного відпочинку дітям, які виховуються в сім’ях з дітьми, 

необхідно здійснити заходи з відшкодування частини вартості путівки дитячим 

закладам за послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного 

бюджету та бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі     

400750 грн. (в тому числі 158375 грн. – кошти обласного бюджету та 242375 

грн. – кошти бюджету міської об’єднаної територіальної громади). 

З вартості путівки здійснити відшкодування її частини в розмірі 70%        

(35% - кошти міської об’єднаної територіальної громади, 35% - кошти 

обласного бюджету у вигляді субвенції). Розмір відшкодування може бути 

встановлений не менше одного та не більше двох прожиткових мінімумів для 

дитини від 6 до 18 років.  

У разі, якщо два прожиткові мінімуми менше від 70 % вартості путівки, 

тоді оплату здійснювати у наступних пропорціях: 

один прожитковий мінімум – за рахунок коштів обласного бюджету, 

решту оплати від 70 % вартості путівки  –  за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Батьківська доплата 

становить 30 % вартості путівки. 

Скористатися даною Програмою мають право сім’ї  з дітьми віком від 7 

до 18 років.   

Планується оздоровити 587 дітей у таборах з денним перебуванням: 

Пирятинський ліцей – 145; 

Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4 – 135; 

Опорний заклад Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6 – 90; 

Філія Пирятинського ліцею – 62; 

Філія опорного закладу Олександрівська зш І ст. – 10; 

Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості – 40 (харчування на 

базі Філії Пирятинського ліцею); 

Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа – 75 (харчування на базі 

Пирятинського ліцею); 

 Пирятинська станція юних техніків – 30 (харчування на базі Філії 

Пирятинського ліцею).  

Фінансування оздоровчих заходів планується провести за рахунок коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади та коштів батьків.  Оплата  

харчування дітям в таборах з денним перебуванням,  проводиться 1 раз в рік у 

літній період з розрахунку 27 грн. на дитину (587 дітей х 14 днів х 27,00 грн.) = 

221886,00 грн., з них 180796,00 грн. кошти бюджету міської ОТГ (587 дітей х 

14 днів х 22,00 грн.), 41090,00 грн. кошти батьків (587 дітей х 14 днів х 5,00 

грн.).  

Витрати, пов’язані з наданням послуг з харчування дітям у таборах 

відпочинку з денним перебуванням, здійснюються за рахунок коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в межах затверджених кошторисів 

закладів загальної середньої освіти. 



У 2018 році в таборах оздоровлення та відпочинку області та поза її 

межами планується оздоровити 57 дітей, які проживають на території 

Пирятинської ОТГ, з числа дітей пільгових категорій  та дітей, які виховуються 

в сім’ях з дітьми, за наступних умов: 

100 % оплатою вартості путівки з бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади: діти–сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування,   

діти, які виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок коштів обласного та 

бюджету об’єднаної територіальної громади на умовах співфінансування та 

батьківської доплати.  

Фінансування оздоровчих заходів для дітей–сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, планується провести за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі 100364 грн. 

Загалом в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

нараховується близько 474 дитини пільгових категорій, в тому числі: 

39 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

26 дітей з інвалідністю; 

75 дітей з багатодітних сімей; 

67 дітей з малозабезпечених сімей; 

15 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; 

1 дитина, батько якої загинув під час виконання службових обов’язків; 

208 талановитих та обдарованих дітей; 

29 дітей осіб, які визнані учасниками бойових дій; 

13 дітей, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. 

 

Розділ 6. Строки та етапи виконання Програми 

 

Термін дії Програми: протягом 2018 року. 

 

Розділ 7. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

створити доступну систему інформування потенційних споживачів 

послуг дитячих закладів оздоровлення та відпочинку про такі послуги; 

організувати оздоровлення та відпочинок дітей, підлітків Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади; 

вжити заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей під час літніх 

канікул; 

сприяти організації для дітей та підлітків змістовного дозвілля у закладах 

оздоровлення та відпочинку; 

забезпечити відповідно до законодавства перебування дітей у дитячих 

закладах оздоровлення.  

 

Розділ 8. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

 



Під час реалізації Програми матимуть змогу оздоровитися у закладах 

оздоровлення та відпочинку і спортивно – оздоровчих таборах Полтавської 

області діти пільгових категорій та діти, які виховуються у сім’ях з дітьми; у 

закладах оздоровлення та відпочинку України – діти, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки; в таборах з денним перебуванням закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти – 587 учнів (вихованців). 

 

 

Розділ 9. Організація виконання, здійснення контролю  

за виконанням Програми 

Організацію виконання даної Програми буде проводити виконком 

Пирятинської міської ради спільно з відділом освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснюватиме постійна комісія 

міської ради з питань освіти, молоді, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

Начальник відділу  

освіти, молоді та спорту Т.В.Коваленко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

 до Програми  
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика програми) 

 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році 

 

1. Ініціатор розроблення програми Виконком  Пирятинської  міської  ради   

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови  від  01.11.2017 № 136  

 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту  Пирятинської міської ради 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді та спорту  Пирятинської міської ради 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

6. Учасник програми  

7. Термін реалізації програми протягом 2018 року 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

 

723000 грн.  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 523535 грн 

 Коштів інших джерел 199465 грн. 

 

 

 
 Додаток 2 

 до Програми 

 
Ресурсне забезпечення Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році 

                                                                                                                                                                       грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми, 

грн. 
І ІІ ІІІ 

2018 рік 20__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (грн.), 

у тому числі: 

 

723000 

     

723000 

Кошти міської ОТГ 523535     523535 

Кошти обласного 

бюджету 
 

158375 

     

158375 

Кошти батьків 41090     41090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 3 

 до Програми 

 
Напрями діяльності та заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  

заходів  

Програми 

Строк 

виконан-

ня заходу 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

а 

ф
ін

ан
су

в
ан

н
я
 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у 

тому числі: 

Очікувани

й результат 

1 Відпочинок та 

оздоровлення 

дітей влітку 

2018 року 

Відшкодування 

частини 

вартості 

путівки до 

закладів 

оздоровлення 

та відпочинку 

Полтавської 

області влітку 

2018 року 

Протягом   

2018  

року 

Виконком 

міської 

ради, 

відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту  

міської 

ради 

Кошти міської 

ОТГ, 

субвенція з обласного 

бюджету 

(на умовах 

співфінансування)  

Усього -  

400, 750  

 

в тому числі:  

кошти 

обласного 

бюджету -

158,375   

 
 кошти міської 

ОТГ  - 

242,375   

 

Виконання 

2 Відпочинок та 

оздоровлення 

дітей влітку 

2018 року 

Оплата 

вартості 

дворазового 

харчування 

учнів та 

вихованців 

Травень -

липень 

2018 

Виконком 

міської 

ради, 

відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту  

міської 

ради 

Кошти міської 

ОТГ, 

 (22 грн.  вартості 

харчування – кошти 

міської 

ОТГ, 

 5 грн. – батьківська 

доплата) 

Усього -

221,886  

 

 в тому числі: 

кошти 

бюджету 

міської ОТГ- 

180,796 

  

кошти 

батьків – 

41,09  
 

Виконання  

3 Відпочинок та 

оздоровлення 

30 дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної 

уваги та 

підтримки 

протягом      

2018 року 

Оплата 

вартості 

путівок до 

закладів 

оздоровлення 

та відпочинку 

України 

відповідно до 

умов Програми 

Січень-

грудень 

2018 

Виконком 

міської 

ради, 

відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту  

міської 

ради 

Кошти міської 

ОТГ 

 

100,364 Виконання  

  Всього:    723,000  



 Додаток 4 

 до Програми 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин, 

Пирятинський  район, Полтавська  область  

 
Код відомчої класифікації __02___________________________________ 

Код функціональної класифікації ___0213140, 0211020, 0211090, 0215031   

Код функції  ____2730, 2230 _______________________________________      

 

 
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний за 

проведення заходу 

(організація, 

управління, відділ, 

особа) 

Затверджено  

на 2018 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

В
сь

о
го

, 

ти
с.

 г
р

н
. В т.ч. за 

рахунок 

загальног

о фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Освітні 

заходи 

Рішення  

39-ої 

сесії  міської  

ради  від 

06.06.2018 

№ 154 

Відділ освіти 

Пирятинської 

міської   

ради 
723,0 723,0     

4
0
6

,2
5
 

1
0
0

,0
 

1
2
0

,0
 

9
6
,7

5
 

    

 
У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Начальник відділу  

освіти, молоді та спорту Т.В.Коваленко     

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  

 

 

06 червня  2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток   

до рішення тридцять дев’ятої сесії 

 Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

 06 червня 2018 року №   

 
 

 

Положення  

про порядок організації заходів з відшкодування частини вартості путівки 

дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з 

оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми 

(нова редакція) 

 

І. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає умови організації заходів з відшкодування 

частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за 

надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з 

дітьми, за рахунок коштів обласного та бюджету об’єднаної територіальної 

громади.  

1.2. На відшкодування частини вартості путівки, в розмірі від одного до 

двох прожиткових мінімумів для дитини від 6 до 18 років, встановленого 70% 

від вартості путівки, мають право сім’ї з дітьми на кожну дитину віком від 7 до 

18 років. Відшкодування частини вартості путівки не менше одного 

прожиткового мінімуму для дитини від 6 до 18 років. 50% від визначеного 

органами місцевого самоврядування розміру відшкодування частини вартості 

путівки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті, 

але не більше, ніж 35% від вартості путівки. Сім’ї з дітьми мають право на 

відшкодування частини вартості путівки за місцем проживання. Відшкодування 

частини вартості путівки здійснюється відповідно до цього Порядку один раз 

на рік за умови, що дитині не надавалась уповноваженими органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, лікувальними закладами та 

установами в поточному році путівка до закладів оздоровлення та відпочинку 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів усіх рівнів.  

1.3. За рахунок бюджетних коштів здійснюється відшкодування частини 

вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку області (далі – 

заклади), до яких належать: дитячий заклад санаторного типу - заклад, де діти 

перебувають цілодобово і де поряд із оздоровчими надається комплекс 

медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров'я, 

запобігання захворюванням; дитячий центр - заклад, що функціонує протягом 

року, в якому діти перебувають цілодобово; позаміський заклад оздоровлення 

та відпочинку - заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час 

канікул, у якому діти перебувають цілодобово.  

За рахунок бюджетних коштів може здійснюватися відшкодування 

частини вартості путівки санаторно-курортним закладам, пансіонатам, базам 

відпочинку, санаторіям-профілакторіям, оздоровчим комплексам підприємств, 



установ та організацій, професійних спілок за умови надання зазначеними 

закладами послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до 

законодавства.  

1.4. Тривалість оздоровчої зміни в закладі повинна бути не менше                 

21 дня.  

 

II. Процедура відшкодування частини вартості путівки 

2.1. Фінансування відшкодування частини вартості путівки здійснюється 

в межах асигнувань, передбачених в обласному та місцевих бюджетах на 

фінансування заходів Обласної та місцевої Програми з оздоровлення та 

відпочинку дітей (далі - Програми).  

2.2. Відшкодування частини вартості путівки здійснюється шляхом 

перерахування коштів в сумі, зазначеній в п. 1.2. цього порядку, на 

розрахунковий рахунок закладу розпорядником бюджетних коштів, 

відповідальними за реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей об’єднаної територіальної громади, які визначаються 

рішеннями Пирятинської міської ради про бюджет.  

2.3. Після прийняття відділом освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради рішення  щодо відшкодування частини вартості путівки закладу за 

рахунок бюджетних коштів, відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому Пирятинської міської ради відповідно до бюджетного законодавства 

здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок закладу.  

 

IІІ. Перелік документів, необхідних для відшкодування  

частини вартості путівки 

3.1. До відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради разом 

з заявою про намір закупівлі путівки батьки-заявники подають відповідні 

документи:  

надана батькам-заявникам згода закладу, який входить до затвердженого 

переліку, що підтверджує можливість закладу забезпечити дитину  послугами з 

оздоровлення та відпочинку, з зазначенням терміну перебування та повної 

вартості путівки, з урахуванням віку дитини;  

копія свідоцтва про народження дитини;  

копія паспорта одного із батьків – заявників (стор. 1, 2, 7, 11-16);  

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одного із      

батьків-заявників;  

згода на збір та обробку персональних даних відповідно до вимог        

Закону України „Про захист персональних даних“;  

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / 

будинку осіб, з зазначенням у ній дитини батьків-заявників. У разі подання 

заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, батьки-заявники 

(крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи 

районів проведення антитерористичної операції) додатково подають видану 

уповноваженим органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування за 

зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що дитина батьків – 

заявників, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.  



3.2. Документи, зазначені в підпункті 3.1. цього розділу, не потребують 

нотаріального засвідчення. Копії документів засвідчуються керівником відділу 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

3.3. Документи, зазначені в підпункті 3.1. цього розділу, рішення органу 

виконавчої влади та місцевого самоврядування зберігаються у відділі освіти, 

молоді та спорту Пирятинської міської ради протягом трьох років. 

 

ІV. Організація проїзду дітей до закладу і у зворотному 

 напрямку, їх прийом 

4.1. Проїзд дітей до закладів забезпечується безпосередньо батьками- 

заявниками дитини.  

4.2. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків-заявників та 

інших джерел, не заборонених законодавством.  

4.3. Заклад не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення терміну кожної зміни 

повідомляє відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради про 

відповідність фактично прибулих дітей до дітей, зазначених у повідомленнях 

відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради.  

4.4. У разі встановлення під час прийому дитини факту надання путівки з 

частковим відшкодуванням не за призначенням (дитина направлена до закладу 

без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з 

не належним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або 

старшою від зазначеного в цьому Порядку віку), така дитина до закладу не 

приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує.  

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення тридцять дев’ятої сесії 

 Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

06 червня  2018 року №   

 

 

Порядок  

направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  

за рахунок коштів бюджету Пирятинської об’єднаної територіальної громади  

(нова редакція) 

 

1. Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку за рахунок коштів бюджету Пирятинської об’єднаної 

територіальної громади ( далі – Порядок) визначає умови направлення дітей до 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської об’єднаної територіальної громади.  

2. До дитячих закладів оздоровлення і відпочинку (далі - дитячі заклади) 

за рахунок коштів бюджету Пирятинської об’єднаної територіальної громади 

направляються діти, які потребують  особливої соціальної уваги та підтримки: 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти – інваліди, діти 

осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту“ (3551-12), 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 в 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 з багатодітних і 

малозабезпечених сімей, діти потерпілі від наслідків Чорнобильської 

катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних 

аварій, катастроф; діти, батьки  яких загинули від нещасних випадків 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 олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, діти, які є 

лідерами дитячих громадських організацій, дитячі творчі колективи та 

спортивні команди; бездоглядні та безпритульні діти; діти працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села.  

 3. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування. 

4. Придбані за рахунок коштів бюджету Пирятинської об’єднаної 

територіальної громади путівки до дитячих закладів надаються безоплатно, або 



з частковою оплатою їх вартості (у розмірі  30  відсотків вартості путівки), яка 

сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

5. Направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, до дитячих закладів здійснюється відповідно до цього Порядку, 

затвердженого рішенням тридцять дев’ятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 06 червня 2018 року № __. 

6. Для отримання путівки до закладу оздоровлення та відпочинку 

опікунам, піклувальникам та іншим законним представникам дитини необхідно 

надати наступний перелік документів: 

заяву на ім’я начальника відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради; 

заяву–згоду на ім’я начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради на занесення та використання персональних даних 

дитини; 

копію свідоцтва про народження дитини, завірену належним чином; 

копії документів, які підтверджують особу заявника (опікуна, 

піклувальника та іншого законного представника); 

документи, що підтверджують статус дитини; 

оригінал медичної довідки встановленої форми; 

копію квитанції про оплату. 

7. Проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку забезпечується 

безпосередньо батьками-заявниками дитини. 

8. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків-заявників та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

9. Дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення путівкою до 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської об’єднаної територіальної громади один раз на рік за умови, що 

така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів державного  

бюджету. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  


