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Назва послуги
Оздоровлення та відпочинок дітей пільгової категорії

№ послуги
038

І. Платність: Дитина пільгової категорії має право на отримання безоплатної путівки або путівки з
частковою оплатою у розмірі 20, 30 або 50 відсотків вартості путівки відповідно до категорії за
рахунок державного бюджету. Безоплатно за рахунок обласного бюджету.
IІ. Необхідні документи:
1. Заява одного з батьків про видачу посвідчень, затвердженої форми.
2. Копія свідоцтва про народження дитини;
3. Копія документа, який підтверджує належність дитини до відповідної категорії;
4.Форма первинної облікової документації № 079/о „Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”.
При собі мати: оригінали документів.
ІІІ. Строк надання послуги:
Послуга надається в межах коштів передбачених в державному, обласному бюджету на
оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій.
IV. Результат надання послуги:
Оздоровлення та відпочинок дитини.
V. Порядок та спосіб подання документів:
Документи надаються особисто до кабінету № 3, 9 управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Бердянської міської ради.
VІ. Способи отримання відповіді:
Повідомлення про надання путівки заявник отримує в письмовій або усній формі.
VІІ. Підстава:
1. Закон України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 734 „Про затвердження Порядку
направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного
бюджету” (зі змінами).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 227 „Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і
відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах „Артек” і
„Молода гвардія”

4. Наказ Міністерства соціальної політики 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, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 339/28469.
5. Наказ Міністерства соціальної політики 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, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 30.03.2016 за № 473/28603.
6. Розпорядження голови Запорізької обласної адміністрації від 07.05.2019 № 246 “Про
затвердження Порядку направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного
бюджету”.

