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Щодо запиту на публічну
інформацію

Відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації»
департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в межах своєї
компетенції уважно розглянув Ваш запит від 29.05.2018 року б/н, повідомляємо
наступне.
1. З метою удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей,
забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості відпочинкових
послуг, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів,
модернізації об’єктів їх інфраструктури відповідно до сучасних умов 26 квітня
поточного року колегією облдержадміністрації була схвалена обласна
комплексна програма «Про оздоровлення та відпочинок дітей Донецької
області на 2018-2022 роки». Контроль за виконанням Програми здійснює
департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.
З проектом Програми можна ознайомитись на сайті управління у справах
сім'ї та молоді департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(http://donmolod.gov.ua).
2. Перелік дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які будуть
працювати у 2018 році
№ з/п

Назва дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку,
засновник (власник), розташування
1. Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку “Шахтар”
84130, м. Святогірськ,
вул. Кольцова, 87
2. Дитячий оздоровчий табір
«Райдуга» 84523, Бахмутський
район, м. Сіверськ, с. Рудник

Адреса розташування

Тип закладу

Відокремлений підрозділ
шахта "Торецька" ДП
«Дзержинськвугілля

позаміський

Державне підприємство
«Артемсіль»

позаміський

3. Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку “Юний моряк”,
Мангушський район с. Урзуф,
вул. Приберегова,15
4.

5.

6.

7.

Санаторно-оздоровчий центр
соціальної реабілітації Смарагдове
місто” 84432, с. Соснове
Лиманського району
Заміський заклад оздоровлення та
відпочинку «Вогник» 84500, м.
Бахмут, вул. Черняховського
Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Лісова казка»
Святогірськ, вул. Кольцова 37
Комунальне підприємство
“Обласний дитячо-молодіжний
санаторно-оздоровчий комплекс
«Перлина Донеччини» 84130,
м. Святогірськ, вул. Кільцова, 95

8.

Приватна установа «Заміський
дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Брусіно» 84460,
м. Лиман, ст. Брусівка

9.

Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку ім. «К.Бабіна»
Волноваський район с.Зелений гай
Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку “Супутник”
84130 м. Святогірськ
вул. Камишева, 21
Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Сонячний» 87454,
Мангушський район, с. Юр’ївка,
вул. Приберегова, 68
Нескучненський дитячий
оздоровчий центр “Дружба” 85582,
Великоновоселківський район,
с.Нескучне, вул. Немировича Данченко, 44
Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку “Ластівка”
84400, м. Лиман, с. Брусіно,
вул. Нахімова, 7
Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку “Берізка” 84460
м. Лиман, с. Брусіно, вул. Нахімова,
3к
Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Шоколад»
ТОВ «Галлаор»84130,
м. Святогірськ, вул. І. Мазепи, 53
Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку “Яструбок” 84130,
м. Святогірськ, вул.Кільцова 58 б
Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку “Сонячний” 84130,
м.Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 21

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Державне підприємство
"Маріупольський морський
торгівельний порт" 87500,
м. Маріуполь
пр. Адмірала Луніна 99
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

позаміський

позашкільний

Управління освіти
Бахмутської міської ради

позаміський

Відділ освіти Слов'янської
міської ради

Позаміський

Департамент сім᾿ї, молоді та
спорту

Центр санаторного
типу

Приватне підприємство
«Данііл»

позаміський

Волноваський райком
профсоюза працівників АПК

позаміський

Громадська організація
"Агенція християнського
мовлення"

позаміський

ПрАТ ММК ім.Ілліча",
орендар ТОВ «Здравиця
Плюс»

позаміський

Голова
Великоновоселківського
райкома профспілки
робітників агропромислового
комплексу
Донецька обласна організація
профспілки працівників
освіти та науки України,
Голова
Лиманська Дорожня
профспілкова організація

позаміський

ТОВ «Галлаор»

позаміський

Центральний комітет
працівників вугільної
промисловості України
Донецька обласна рада
професійних спілок

позаміській

позаміський

позаміський

позаміський заклад
санаторного типу

18. Дитячий оздоровчий центр
“Іскорка”
84100, м. Святогірськ, вул. Івана
Мазепи, 31
19. Дитячий позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку
“Буревісник”, 87455, Мангушський
район, с. Урзуф, вул. Приберегова,
19
20. Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Орльонок» м. Лиман,
с. Ярова

Слов'янська міська рада

позаміській

Лиманська Дорожня
профспілкова організація

позаміській

Орендар Підприємство
засноване на власності
громадян «Яструбок»

позаміській

3. Згідно з діючим законодавством, діти, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки (ст.1 Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей») мають право за рахунок бюджетних коштів на забезпечення
путівкою один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у
поточному році за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів.
При вирішенні
питання
щодо
першочерговості оздоровлення та
відпочинку дітей враховується
соціальний
статус
дитини
і
матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується".
За кошти обласного та місцевого бюджетів діти, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки направляються на оздоровлення та
відпочинок безкоштовно.
Але відповідно до наказу Мінсоцполітики від 11.02.2016 № 104 «Про
затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та
відпочинку до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода
гвардія» за рахунок бюджетних коштів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 03.03.2016 за № 339/28469 та наказу Мінсоцполітики від 10.03.2016
№ 238 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для
оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України
«Міжнародний дитячий центр «Артек» за рахунок бюджетних коштів»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2016 року за
№ 473/28603 путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія” (м. Одеса) та ДПУ „МДЦ
„Артек” (м. Київ), придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються
безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості
путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з
інших джерел, не заборонених законодавством, за визначеною Мінсоцполітики
квотою.
Так із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості (сплачується за
рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених
законодавством):
- дітям із багатодітних сімей;
- дитячим творчим колективам та спортивним командам - переможцям
міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад;
- талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних,
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

4. Для отримання путівок з частковою оплатою в розмірі 20 відсотків
вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з
інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:
- для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
копія свідоцтва про народження;
копії нотаріального засвідченого перекладу посвідчення, диплома, грамоти
або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата,
дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади
міжнародного рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж
поточного та попереднього років;
- для талановитих та обдарованих дітей - переможців всеукраїнських
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
копія свідоцтва про народження;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує
відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади,
конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського рівня (1-3
особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього
років;
- для дитячих творчих колективів, спортивних команд - переможців
міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
копія свідоцтва про народження;
список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений
керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна
команда;
копія нотаріального засвідченого перекладу посвідчення, диплома, грамоти
або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата,
дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання
міжнародного рівня (1-3 командне місце), отримані впродовж поточного та
попереднього років;
- для дитячих творчих колективів, спортивних команд - переможців
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
копія свідоцтва про народження;
список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений
керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна
команда;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує
відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади,
конкурсу, фестивалю, спортивного змагання всеукраїнського рівня (1–3
командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.
Заявка на отримання путівки є дійсною до кінця поточного року з
моменту надання відповідного пакету документів.
5. За кошти державного бюджету із частковою оплатою в розмірі 30
відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з
інших джерел, не заборонених законодавством):
- дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

- дитячим творчим колективам і спортивним командам - переможцям
обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
- талановитим та обдарованим дітям - переможцям обласних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.
6. Для отримання путівок з частковою оплатою в розмірі 30 відсотків
вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з
інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:
- для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:
копія свідоцтва про народження;
копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
копія свідоцтва про народження;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує
відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади,
конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1-3 особисте або
командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;
- для дитячих творчих колективів або спортивних команд - переможців
обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
копія свідоцтва про народження;
список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений
керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна
команда;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує
відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади,
конкурсу, фестивалю, спортивного змагання обласного рівня (1-3-є командне
місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.
Заявка на отримання путівки є дійсною до кінця поточного року з
моменту надання відповідного пакету документів.
7. Для отримання путівок з частковою оплатою в розмірі 50 відсотків
вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з
інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:
- відмінникам навчання;
- дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій;
- дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
- дитячим творчим колективам та спортивним командам - переможцям
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
- талановитим та обдарованим дітям - переможцям міських, районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.
8. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків
вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з
інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:
- для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:
копія свідоцтва про народження;
форма первинної облікової документації № 079/о „ Медична довідка на
дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”,
затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня

2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня
2013 року за № 990/23522, у якій описано стан здоров’я дитини та зазначено
перебування її під диспансерним наглядом;
- для талановитих та обдарованих дітей - переможців міських, районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
копія свідоцтва про народження;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує
відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади,
конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського, районного рівнів (1-3-є
особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього
років;
- для дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможців
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
копія свідоцтва про народження;
список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений
керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна
команда;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує
відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади,
конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міського, районного рівнів (1-3
командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;
- для відмінників навчання:
копія свідоцтва про народження;
копія табеля за останній навчальний рік.
9. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем
постійного проживання. Дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена
особа, може отримати путівку за місцем фактичного проживання. Тому, якщо
дитина проживає на території Донецької області, вона має право на отримання
путівки тільки на території вищезазначеної області.
10. Згідно чинного законодавства для обдарованих та талановитих дітей
для отримання путівки на оздоровлення та відпочинок за бюджетні кошти в
наявності повинні бути дипломи, грамоти, копія положення про конкурс,
фестиваль або протокол.
11. Для отримання бюджетних путівок для дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки необхідно звертатися до структурних
підрозділів у справах сім′ї та молоді міськвиконкомів, райдержадміністрацій,
об’єднаних територіальних громад.
Заступник директора департаменту начальник управління у справах сім’ї
та молоді департаменту сім’ї, молоді
та спорту облдержадміністрації
Азнаєва Ольга В’ячеславівна
(06264) 7-02-32
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