
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
  РІШЕННЯ 

 
                                                     
25.05.2017             № 79 
 
Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей в 2017 році 
 

Відповідно статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, заслухавши завідувача сектору 
з питань бюджету та інвестицій відділу бухгалтерського обліку інформацію заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 
2017 році», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію  заступника міського голови Лєсніченка О.В. «Про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році» взяти до відома (додається). 

2. Затвердити порядок оздоровлення та відпочинку дітей в 2017 році (додається). 

3. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку 
виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютиковій Л.С. забезпечити виділення 
коштів на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно затверджених видатків 
міського бюджету на 2017 рік та затвердженого порядку. 

 
 4. Начальнику відділу з питань діловодства та контролю – секретаріату ради та 
виконавчого комітету (апарату) міської ради Бондаренко Ю.О. забезпечити висвітлення в 
засобах масової інформації результатів з організації оздоровлення та відпочинку дітей у 
2017 році. 
 
 5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
Міський голова        Глущенко А.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення  виконавчого  
комітету міської ради 
від 25.05.2017 
№ 79 

 
 

Порядок  
оздоровлення та відпочинку дітей в 2017 році  

 
1. Загальні положення 

 
1.1. До дитячих закладів оздоровлення  та відпочинку  направляються  діти віком  від  

7 до 16 років, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах м.  Татарбунари,  
проживають  у м.  Татарбунари. 

1.2. Бюджетні кошти спрямовуються виконавчим  комітетом   Татарбунарської 
міської ради   на організацію  оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 
соціальної уваги та підтримки,  а саме: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- дітей з багатодітних сімей; 
- дітей з малозабезпечених сімей; 
- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС; 
-  талановитих та обдарованих дітей – переможців всеукраїнських,  обласних,  

районних,  міських  конкурсів,  олімпіад, фестивалів, змагань, спартакіад; 
-   відмінники  навчання; 
-  дітей, батьки  яких  є  учасниками АТО; 
-  діти,  батьки  яких мобілізовані  в ЗСУ; 
-  дітей, які  є  членами міського  шахово-шашкового клубу; 
-  дітей,  які  є  членами   міської  команди  з футболу; 
- діти з неповних сімей. 

 
1.3.  Путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбані за рахунок 

бюджетних коштів, надаються безоплатно. 
1.4. У випадку дострокового виїзду дитини з дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку сума коштів від вартості путівки, які залишилися невикористаними, не 
повертається. 

 
2. Порядок надання путівок до дитячих закладів оздоровлення  

та відпочинку 
 
2.1. Підбір та направлення дітей пільгових категорій  до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку здійснюється виконавчим  комітетом (апаратом)  
Татарбунарської міської ради  відповідно до цього Порядку з урахуванням того, що за 
рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік. 

2.2 Виконавчий  комітет(апарат)   Татарбунарської   міської ради  розглядає заяви 
батьків або осіб, які  їх замінюють, щодо направлення дітей до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, формує  проект   розпорядження  міського голови про 
затвердження списків дітей, які направляються до визначених закладів. Підставою для 
видання такого   розпорядження є документи, зазначені в пункті 3.1 розділу 3 цього 



Порядку, які мають зберігатися  у  виконавчому  комітеті (апараті)  Татарбунарської  
міської ради упродовж  3 років. 

2.3. На підставі  розпорядження  міського голови заповнюються бланки путівок, які 
засвідчуються підписом керівника та печаткою  виконавчого комітету  міської  ради. 

2.4. Оформлені належним чином путівки передаються в дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку при заїзді дітей на оздоровчу зміну.  

2.5. Дітям путівки на руки не видаються. 
2.6. Для надання путівки одному з батьків або особам, які їх замінюють, які 

направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з дітьми пільгових 
категорій необхідно пред'явити оригінал паспорта та надати ксерокопію цього документа.  

 
3. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до  

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 
 

3.1. До  виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради,  на який покладено 
виконання вимог цього Порядку, подаються відповідні документи: 

-  заява батька (матері) або осіб, що їх замінюють; 
-  згода на обробку персоніфікованих даних заявника; 
-   довідка з місця проживання; 
-  копія свідоцтва про народження дитини; 

-   документ,  що засвідчує статус дитини (дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

-  копія  рішення  суду  або свідоцтва  про  розірвання  шлюбу (дітям з 
неповних сімей); 

-  копія   довідки   учасника  АТО  або  посвідчення   учасника  бойових дій 
(дітям, батьки яких  є учасниками АТО); 

        -  копія  довідки   про   мобілізацію  в ЗСУ (дітям, батьки яких мобілізовані  в ЗСУ);  
- довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

(дітям із малозабезпечених сімей); 
- копія посвідчення дитини з багатодітної сім`ї (дітям із багатодітних сімей); 
-  копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (дітям, які 

постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС); 
- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує 

відповідні досягнення, звання лауреата дипломанта,  переможця олімпіади, конкурсу, 
фестивалю, змагання, спартакіади, всеукраїнського, обласного, міського  рівнів,  
отриманих  упродовж останніх 3-х років (обдарованим та талановитим дітям); 

- копія табелів успішності за останніх два начальних років. У табелі враховуються 
тільки річні (підсумкові) оцінки (для відмінників навчання); 

-   списки   дітей  учасників міського шахово-шашкового  клубу, які надає  завідувач 
комунальної установи  «Міський шахово-шашковий  клуб ім. В.М. Максимчука» (для  
учасників  шахово-шашкового клубу); 

-  списки   дітей  учасників  міської команди з футболу, які  надає  завідувач 
комунальної установи стадіон «Колос» (для  учасників   міської  футбольної  команди); 

-  копія свідоцтва про розірвання шлюбу або копія рішення суду про розірвання 
шлюбу для дітей з неповних сімей. 

   
  3.2. Зазначені у пункті 3.1. документи не потребують нотаріального засвідчення. Їх 

копії засвідчуються відповідальними працівниками   виконавчого комітету міської ради за 
наявності оригіналів документів. 

3.3. Перед відправленням діти, яким надається путівка для оздоровлення та 
відпочинку дітей пільгових категорій  проходять медичний огляд. На кожну дитину, яка 
направляється до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, оформляється медична 



карта. Карта заповнюється районною лікувально-профілактичною установою та 
відповідним закладом санітарно-епідеміологічного нагляду. 

 
4. Проїзд дітей  до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

 
4.1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть прибувати з 

батьками, іншими законними представниками або у складі груп із особами, які їх 
супроводжують. 

4.2. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють), а 
також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

4.5. Умови від'їзду дитини до місця постійного проживання узгоджуються з 
батьками, особами, які їх замінюють, та з виконавчим комітетом  Татарбунарської міської 
ради. 

 
5. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку 

 
5.1. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених  виконавчим 

комітетом   Татарбунарської міської ради  на  придбання путівок  на оздоровлення та 
відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, здійснюється в 
установленому законодавством порядку. 
 
 
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 
міської ради                    Л.В.Коваль 

 
 
 
 

 

 
 


