Літо та літні канікули - це той час, якого чекає з нетерпінням кожна
дитина. Адже, саме тоді діти мають змогу добре відпочити, розважитись та
стати здоровішими, сильнішими і самостійними. Але, для того, щоб
найсвітліші очікування дитини стали реальністю, нам, дорослим, необхідно
потурбуватись про це заздалегідь. Не варто відкладати вирішення питання
літнього оздоровлення та відпочинку Вашої дитини на потім, тим паче, що
держава вже сьогодні готова підтримати Вас матеріально та підказати

«Як?» і «Де?» оздоровити дитину, щоб це було:
комфортно
змістовно
незабутньо
весело
корисно
смачно
І, головне - доступно!!!
Так, оздоровлення дитини може буди дійсно доступним! Кожна дитина
має право на отримання путівки з доплатою від держави у розмірі від
70% до 100%. Для цього Вам необхідно зробити лише декілька кроків:

Крок 1.
Визначити, чи належить дитина до
зазначеного переліку пільгових категорій:
-

-

-

-

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
дітей, 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 у період участі в антитерористичній операції;
дітей, 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;
дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;
дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному
дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних
життєвих обставинах;
дітей з інвалідністю;
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей з багатодітних сімей;
дітей з малозабезпечених сімей;
дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час
виконання службових обов’язків;
дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,
відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій;
дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села

Дитина має пільгову
категорію

Дитина не має пільгової
категорії

Якщо дитину можна віднести до
однієї, або кількох з вище зазначених
категорій то, така дитина має право
на пільгову путівку, що може бути
оплачена у розмірі від 70% до 100%
за рахунок бюджетних коштів

Якщо дитину не можна віднести до
жодної із зазначених категорій, це не
означає, що єдиним шляхом є придбання
путівки за повну вартість.
Кожна дитина, що фактично
проживає та зареєстрована на території
Полтавської області, може отримати
путівку у місцеві табори з бюджетною
доплатою у розмірі до двох
прожиткових мінімумів, але не
більше ніж 70% від вартості путівки

Якщо дитина має пільгову категорію.
Крок 2
Підготувати необхідні документи
Для всіх категорій дітей необхідна

копія свідоцтва про

народження дитини, а також документи які підтверджують
статус:
для дітей з малозабезпечених довідка
про
призначення
державної
сімей, сім’ї яких відповідно до соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
законодавства
одержують
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям:
для
дітей,
батьки
яких копія
документа,
який
підтверджує
загинули від нещасного випадку належність дитини до зазначеної категорії;
на виробництві або під час
виконання службових обов’язків,
дітей, які постраждали внаслідок
стихійного
лиха,
техногенних
аварій, катастроф та дітей, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи:
для дітей з багатодітних копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї,
сімей, рідних дітей батьків- або, у разі його відсутності, довідка про склад
вихователів
або
прийомних сім’ї;
батьків, які проживають в одному
дитячому будинку сімейного типу
або в одній прийомній сім’ї:
для дітей, взятих на облік довідка, яка підтверджує належність дитини
службами у справах дітей як такі, до зазначеної категорії;
що перебувають у складних
життєвих обставинах:
для дітей, які зареєстровані довідка про взяття на облік внутрішньо
як внутрішньо переміщені особи:
переміщеної особи, видана на одного з батьків
(осіб, що їх заміняють), із зазначенням у ній
відомостей про дитину
для дітей осіб, визнаних копія посвідчення учасника бойових дій,
учасниками
бойових
дій видана на одного із батьків, або копія
відповідно до пункту 19 частини посвідчення члена сім’ї загиблого;
першої статті 6 Закону України
"Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту",
дітей, 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 у період участі в

антитерористичній
операції,
дітей, 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 :
для дітей з інвалідністю за копія
документа,
який
підтверджує
відсутності
медичних належність дитини до зазначеної категорії;
протипоказань та здатних до
самообслуговування :
для
талановитих
та
обдарованих дітей - переможців
міжнародних,
всеукраїнських,
обласних,
міських,
районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад:

копії сертифікату, диплома, грамоти або
іншого документа, що підтверджує відповідні
досягнення
переможця(ів)
олімпіади,
конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади
міжнародного, всеукраїнського, обласного,
міського,
районного
рівнів,
отриманих
протягом останніх 2 років;

дітей - учасників дитячих копії сертифікату, диплома, грамоти або
творчих
колективів
та іншого документа, що підтверджує відповідні
спортивних команд:
досягнення
переможця(ів)
олімпіади,
конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади
міжнародного, всеукраїнського, обласного,
міського,
районного
рівнів,
отриманих
протягом останніх 2 років;
довідка з дитячого творчого колективу та/або
спортивної команди про участь дитини у
діяльності та досягненнях колективу/команди
в
олімпіадах,
конкурсах,
фестивалях,
змаганнях,
спартакіадах,
за
підписом
керівника закладу, до якого належить
колектив, команда (для членів дитячих
творчих колективів та спортивних команд);
для відмінників навчання:

копії
табелів
успішності
отриманих за останні 2 роки;

для
лідерів
дитячих клопотання
громадських організацій:
організації;

керівного

органу

учня/учениці,
громадської

для дітей, які перебувають на медична довідка встановленого зразка, яка
диспансерному обліку:
підтверджує
перебування
дитини
на
диспансерному обліку;
дітей працівників бюджетної довідка з місця роботи одного із батьків (осіб,
сфери,
агропромислового що їх заміняють), яка підтверджує належність
комплексу та соціальної сфери дитини до зазначеної категорії.
села:

Крок 3
Звернутись із заявою до органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування за місцем проживання

Крок 4
Отримати путівку до оздоровчого закладу Полтавської
області або за її межами, з переліку визначених владними
органами закладів для направлення дітей за бюджетні
кошти

Крок 5
Здійснити Вашу батьківську доплату (у разі наявності),
на розрахунковий рахунок відповідного дитячого закладу
яка може бути сплачена за рахунок:
Профспілки або роботодавця (у разі звернення до відповідної
установи)
Безпосередньо батьків, або осіб, що їх замінюють
Інших джерел, не заборонених законодавством

Крок 6
Оформити медичну довідку форми 0-79о,
зібрати валізу і привезти дитину до закладу

Якщо дитина не має пільгової категорії

Крок 2
Обрати з дитиною дитячий заклад
Полтавської області

Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Полтавської області:
№
з/п

1.

Назва
закладу

Місце
розташування

Контактна
інформація

ДОЗ «Соснова
поляна»

Великобагачанський
р-н,
с. Колосіївка

050 312 97 84
Леонід Васильович

Графік змін
1 ) 12.06 - 03.07.2018
2) 03.07 - 24.07.2018
3) 24.07 - 14.08.2018

Вартість
путівки
дитина з 7 до 10
років (включно):

7500,00;
дитина 11-17
років (включно):

7500,00

2.

ДОТ «Горизонт»

Гадяцький р-н,
с. Вельбівка

095 209 29 67
Ольга
Володимирівна

3.

ДОТ «Іскорка»

Гадяцький р-н,
с. Вельбівка

050 941 25 30
Володимир
Петрович

4.

ДЗОВ «Чайка»

Глобинський р-н,
с. Градизьк

067 530 46 30
Наталія
Олександрівна

1) 27.05 - 16.06.2018
2) 17.06 - 07.07.2018
3) 08.07 - 28.07.2018
4) 29.07 - 18.08.2018
1) 10.06 - 30.06.2018
2) 03.07 - 23.07.2018
3) 26.07 - 15.08.2018
1) 15.06 - 05 07.2018
2) 09.07.- 29.07.2018
3) 02.08 - 22.08.2018

буде визначена
пізніше
буде визначена
пізніше
дитина з 7 до 10
років (включно):

6300,00;
дитина 11-17
років (включно):

6300,00

5.

ДОТ «Сонячний»

Диканський р-н,
с. Михайлівка

067 40 06 088
Євгенія
Олександрівна

1) 31.05 - 20.06.2018
2) 23.06 - 13.07.2018
3) 17.07 - 06.08.2018
4) 09.08 - 29.08.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

7800,00
дитина 11-17
років (включно):

7800,00

6.

7.

8.

КЗ «ПДЗОВ
«Супутник»

ОДЮОТ «Еколог»

ДЗОВ «Ромашка»

Диканський р-н,
с. Михайлівка

Зіньківський р-н,
с. Міські Млини

Кобеляцький р-н,
с. Білики

066 55 33 037
Наталія
Валентинівна
095 395 94 27
Світлана
Євгеніївна
099 032 4746
Інна Вікторівна
067 532 21 81
Тетяна Вікторівна
050 200 45 26
Тетяна Іванівна

1) 29.05-18.06.2018
2) 21.06.-11.07.2018
3) 14.07 -03.08.2018
4) 06.08.-26.08.2018

дитина з7 до 10
років (включно):

5300,00;
дитина 11-17
років (включно):

5300,00
1) 29.05 - 19.06.2018
2) 21.06 - 12.07.2018
3) 14.07 - 04.08.2018
4) 05.08 - 26.08.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

5670,00
дитина з 11-17
років (включно):

5670,00
1) 04.06 - 24.06.2018
2) 30.06 - 20.07.2018
3) 23.07 - 12.08.2018

066 431 13 85
Василь Васильович

дитина з7 до 10
років (включно):

4830,00;
дитина 11-17
років (включно):

4830,00

9.

10.

ТОВ «СОК
«Ковпаківець»

ДОЦ «Орлятко»

Котелевський р-н,
с. Матвіївка

Котелевський р-н,
с. Матвіївка

099 624 02 91
Ірина Олексіївна
050 979 84 52
Тетяна Михайлівна
099 051 71 08
Ганна Василівна
050 305 01 43
Іван Іванович

067 535 61 20
Ірина Станіславівна

11.

КП «ДСОЦ
«Горизонт»

Кременчуцький р-н,
с. Запсілля

067 532 56 97
Валентина
Григорівна

1) 10.06 - 30.06.2018
2) 03.07 - 23.07.2018
3) 26.07 - 15.08.2018

дитина з7 до 10
років (включно):

5210,00
дитина 11-17
років (включно):

5250,00
1) 09.06 - 29.06.2018
2) 03.07 - 23.07.2018
3) 23.07 - 17.08.2018

дитина з7 до 10
років (включно):

6720,00
дитина 11-17
років (включно):

6720,00
1 зміна:
1) 02.06.-22.06.2018
2) 24.06-14.07.2018
3) 17.07.-06.08.2018
4) 08.08.-28.08.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

6615,00;
дитина 11-17
років (включно):

6615,00,
2,3,4 зміни:
дитина з 7 до 10
років (включно):
6804,00.;
дитина 11-17
років (включно):

067 532 93 96
Наталія Вікторівна

6804,00

12.

ДЗОВ
«Енергетик»

Кременчуцький р-н,
с. Потоки

050 304 19 46
Володимир Ілліч
098 554 44 94
Наталія
Арсентіївна

1) 15.06.-05.07.2018
2 )10.07.-30.07.2018
3) 03.08.-23.08.2018

буде визначена
пізніше

13.

14.

ДЗОВ «Ерудит»

КЗ «ДЗОВ
«Зоряний»

Кременчуцький р-н,
с. Потоки

Кременчуцький р-н,
с. Потоки

098 973 15 58
Євгеній
Михайлович

097 205 50 81
Григорій
Анатолійович

1) 01.06.-21.06.2018
2 ) 11.07.-31.07.2018
3) 02.08.-21.08.2018
1) 14.06.-04.07.2018
2 ) 08.07.-28.07.2018
3) 01.08.-21.08.2018

буде визначена
пізніше
дитина з 7 до 10
років (включно):

4 924,06;
дитина 11-17
років (включно):

5200,00

15.

ФКЗ «ДЗОВ
«Зоряний» СОК
«Супутник»

м. Горішні Плавні,
с. Дмитрівка

097 205 50 81
Григорій
Анатолійович

1) 14.06.-04.07.2018
2 ) 08.07.-28.07.2018
3) 01.08.-21.08.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

4 924,06;
дитина 11-17
років (включно):

5200,00

16.

17.

ДТВ «Сонячний»

ДОЦСТ
«Миргородський»

Кременчуцький р-н,
с. Омельник

Миргородський р-н,
с. Олефірівка

(0536) 76 82 15
Вікторія Маратівна
066 396 76 57
Юрій
Костянтинович
099 591 64 70
Марія
Володимирівна
096 340 38 37
Павло Іванович

18.

ТОВ
«Британський
мовний табір
АВС САМР»

Новосанжарський
р-н, с. Клюсівка

067 57 999 01
Андрій
Миколайович
066 33 70 393
Альона Михайлівна

19.

ДЗОВ «Антей»

20.

ДОЗСТ
«Нові Санжари»

21.

22.

ПП «ОДОВЗ
«Орлятко»

ЗОГ «ДЗОВ
«Джерело»

смт. Нові Санжари

смт. Нові Санжари

Новосанжарський
р-н, с. Клюсівка

Новосанжарський
р-н, с. Клюсівка

050 561 55 94
Анатолій
Федорович
050 020 39 43
Євгеній Юрійович
050 513 53 80
Наталія Миколаївна
050 304 18 90
Анатолій
Миколайович

095 385 23 88
Ольга Миколаївна

1) 01.06.-21.06.2018
2) 23.06.-13.07.2018
3) 15.07.-04.08.2018
4 ) 06.08.-26.08.2018

1) 08.06.-28.06.2018
2) 29.06.-19.07.2018
3) 20.07.-09.08.2018
4) 10.08.-30.08.2018
зміни тривалістю від
14 днів

1) 10.06.-30.06.2018
2 )03.07.-23.07.2018
3) 26.07.-15.08.2018

буде визначена
пізніше

буде визначена
пізніше

буде визначена
пізніше
дитина з 7 до 10
років (включно):

6636,00;
дитина 11-17
років (включно):

6804,00
зміни тривалістю
21 день
1) 04.06.-24.06.2018
2) 26.06.-16.07.2018
3) 18.07.-07.08.2018
4) 09.08.-29.08.2018

буде визначена
пізніше
дитина з 7 до 10
років (включно):

6720,00;
дитина 11-17
років (включно):

6720,00
1)15.06.-05.07.2018
2)10.07.-30.07.2018
3) 04.08.–24 08.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

5817,00
дитина 11-17
років (включно):

6000,00

23.

24.

ПОДОЦ «Маяк»

ДЗОВ
«Молода гвардія»

Полтавський р-н,
с. Головач

Полтавський р-н,
с. Терешки

066 445 67 46
Костянтин
Олександрович
067 532 08 28
Людмила
Вікторівна

095 88 32 931
Ольга Павлівна

1) 01.06.-21.06.2018
2) 23.06.-13.07.2018
3) 15.07.-04.08.2018
4) 05.08.-25.08.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

5460,00
дитина 11-17
років (включно):

5670,00
1) 12.06.-02.07.2018
2).06.07.-26.07.2018
3).30.07.-19.08.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

7500,00;
дитина 11-17
років (включно):

7530,00

25.

СДЗОВ
«Олімпійські
надії»

Полтавський р-н,
с. Соснівка

050 327 64 80
Тетяна Степанівна

1) 31.05.-20.06.2018
2) 22.06.-12.07.2018
3) 14.07.-03.08.2018
4) 05.08.-25.08.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

5200,00;
дитина 11-17
років (включно):

5200,00

26.

КДОТ «Світанок»

Семенівський р-н,
с. Наріжжя

066 153 99 49
Валентина
Дмитрівна

1) 10.06.-30.06.2018
2) 10.07.-30.07.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

5300,00;
дитина 11-17
років (включно):

5300,00

27.
РСОТ с.
Городище

Чорнухинський р-н,
с. Городище

066 680 46 04
Олена Левонівна

1) 18.06.-08.07.2018
2 )11.07.-31.07.2018

дитина з 7 до 10
років (включно):

4400,00;
дитина 11-18
років (включно):

4400,00

Крок 3
Підготувати документи, необхідні для отримання фінансової
підтримки, за рахунок місцевого бюджету для здешевлення
вартості путівки (додаються до заяви) :
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( надає обраний батьками заклад оздоровлення та відпочинку Полтавської
області)
Копія і оригінал свідоцтва про народження дитини
Довідка про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб,
з зазначенням у ній дитини батьків-заявників
Паспорт одного з батьків і його копія (сторінок 1,2,7,11-16)
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одного із батьківзаявників

Крок 4
Звернутись із заявою до органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування за місцем проживання

Крок 5
Отримати від органів владних повноважень, до яких ви
звертались із заявою,
підтвердження про намір здійснити перерахування
часткового відшкодування
у визначений Вами дитячий заклад з зазначенням його
розміру за умови фактичного перебування дитини в закладі
у терміни вказані у Вашій заяві,
а також дізнатись розмір Вашої батьківської доплати,
яку необхідно сплатити на розрахунковий рахунок
відповідного дитячого закладу
Батьківська доплата може бути сплачена за рахунок:
Профспілки або роботодавця (у разі звернення до відповідної установи)
Безпосередньо батьків, або осіб, що їх замінюють
Інших джерел, не заборонених законодавством

Крок 6
Оформити медичну довідку форми 0-79о,
зібрати валізу і привезти дитину до закладу

