
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

 

 

 Про організацію у 2021 році 

оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, та дітей, які 

виховуються в сім’ях з дітьми, 

відшкодування вартості якого 

здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету  

 

  

   

На виконання статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

статті 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» відповідно до 

«Програми про оздоровлення та відпочинок дітей Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням сесії Лиманської 

міської ради від 21.02.2019 року № 7/61-2837, розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 

24.05.2021 № 465/5-21 «Про затвердження Порядку  використання  у 2021 році  

коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад Донецької 

області на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми», на підставі Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2021 рік, яка затверджена рішенням Лиманської міської ради від 24.12.2020 року 

№ 8/3-72, рішення Лиманської міської ради «Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020 року № 8/3-75 з метою організації 

у 2021 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми Лиманської міської 

територіальної громади,  керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Порядок використання у 2021 році коштів місцевого 

бюджету на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку  для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (додаток 1). 

2. Створити Комісію з питань прийняття рішення про відшкодування 

повної або часткової вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та 



 

відпочинку дітей  Лиманської міської територіальної громади у  2021 році та 

затвердити її склад (додаток 2). 

3. Затвердити Положення про комісію з питань прийняття рішення про 

відшкодування повної або часткової вартості путівки до дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку дітей  Лиманської міської територіальної громади у  

2021 році (додаток 3). 

4. Встановити, що на період дії карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

організація у 2021 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відшкодування 

вартості якого здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснюється з 

урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених Кабінетом 

Міністрів України. 

5. Управлінню соціального захисту населення Лиманської міської ради 

(Мальченко) організувати роботу щодо оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, 

відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів  місцевого та 

обласного бюджетів у 2021 році. 

6. Управлінню соціального захисту населення Лиманської міської ради 

(Мальченко), управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

(Діденко), КНП «Лиманська центральна районна лікарня»(Олефіренко),  КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради (Ребров), 

відділ поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій 

області (Угнівенко), 21 Державний пожежно-рятувальний загін головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області 

(Ворона), Лиманська районна філія державної установи «Донецький обласний 

лабораторний центр міністерства охорони здоров'я України» (Кравченко), 

Лиманське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Донецькій області (Беспалов) своєчасно вживати відповідних заходів при 

виникненні в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, таборах з денним 

перебуванням надзвичайних подій і ситуацій, погіршення санітарно-гігієнічної 

ситуації, що становлять загрозу здоров’ю дітей та їх батьків, персоналу, санітарному 

та епідемічному благополуччю; невідкладно інформувати про такі події та ситуації 

Лиманське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Донецькій області, управління соціального захисту населення Лиманської міської 

ради, управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради; забезпечити 

виконання заходів оздоровлення та відпочинку дітей Донецької області у 2021 році, 

затвердженими розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово- цивільної адміністрації від 13.05.2021 № 429/5-21 «Про заходи щодо 

організації оздоровлення та відпочинку дітей Донецької області у 2021 році». 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови   Афоніна Ю.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                            О.В. Журавльов 

 



 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету   

____________№____________ 

 

 

 
 

Порядок  

використання у 2021 році коштів місцевого бюджету на відшкодування вартості 

путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку  для оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в 

сім’ях з дітьми 

 

І. Загальні положення 

 

1. Порядок використання у 2021 році коштів місцевого бюджету на 

відшкодування вартості  путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для 

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та 

дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, (далі – Порядок) визначає механізм 

використання у 2021 році коштів місцевого бюджету на відшкодування вартості 

путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які:  

 

1) потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у вигляді  

відшкодування повної вартості путівки батькам таких дітей(особам, які їх замінюють)  

у дитячих закладах оздоровлення, обраних батьками (особами, які їх замінюють), 

шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахункові рахунки дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, обраних батьками (особами, які їх замінюють), 

за рахунок коштів місцевого бюджету на відшкодування вартості  путівки до 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми; 

 

2) виховуються в сім’ях з дітьми, шляхом відшкодування часткової вартості 

путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення таких 

дітей  дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого 

бюджету в розмірі одного прожиткового мінімуму, встановленого Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» на одну дитину віком від 6 до 18 років 

на 1 січня 2021 року. 

 

 

2. У Порядку терміни «дитина» та «сім’я з дітьми» вживаються у значенні, 

наведеному у Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Терміни 

«оздоровлення», «путівка до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку», «діти, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки» - у значенні, встановленому 

Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

 

3. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок коштів місцевого 



 

бюджету (тривалість оздоровчої зміни складає не менше 21 дня) здійснюється в 

дитячих закладах оздоровлення усіх типів, форм власності, які розташовані на 

території Донецької області, та мають право на провадження діяльності із 

оздоровлення дітей (пройшли державну атестацію відповідно до вимог  законодавства 

та мають акт прийомки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на 2021 рік). 

 

Типи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, вартість путівки до яких 

оплачується за рахунок коштів місцевого бюджету, визначені частиною першою 

статті 14 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

 

4. На відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку для оздоровлення дітей за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно 

до цього Порядку мають право батьки (особи, які їх замінюють) дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, 

віком від 7 до 18 років.  

 

Батьки (особи, які їх замінюють) дитини самостійно обирають дитячий заклад 

оздоровлення. 

 

5. Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відповідно до цього Порядку 

здійснюється один раз на рік за умови, що дитині протягом 2021 року не надавалась 

путівка до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів. 

 

6. Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок коштів місцевого 

бюджету здійснюється в порядку черговості. 

 

7. Головним розпорядником коштів по видатках за рахунок місцевого бюджету 

в частині використання коштів, передбачених на оздоровлення та відпочинок дітей в 

пункті 2.16 «Соціальний захист населення» Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік визначено 

управління соціального захисту населення Лиманської міської ради (далі – головний 

розпорядник). 

 

8. Головними розпорядниками здійснюється відшкодування вартості путівки до 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які:  

1) потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у вигляді 

відшкодування повної вартості путівки батькам таких дітей (особам, які їх 

замінюють) для оздоровлення у дитячих закладах оздоровлення, обраних батьками 

(особами, які їх замінюють), шляхом безготівкового перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, обраного 

батьками (особами, які їх замінюють), за рахунок  та в межах коштів місцевого 

бюджету відповідно до укладеної між головним розпорядником та одним із батьків  



 

дитини (осіб, які їх замінюють) угоди про відшкодування вартості путівки до 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (далі – Угода); 

2) виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок коштів місцевого бюджету  

шляхом відшкодування часткової вартості путівки для оздоровлення у дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку в розмірі одного прожиткового мінімуму, 

встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на 

одну дитину віком від 6 до 18 років на 01 січня 2021 року.  

 

9. Для відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, батьки (особи, які їх 

замінюють) подають головному розпоряднику такі документи: 

1) заяву про намір оздоровити дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки, а також дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (у разі подання заяви за 

місцем проживання дитини, відмінним від зареєстрованого, одним із батьків (особою, 

яка їх замінює) дитини додатково надається довідка органу соціального захисту 

населення за зареєстрованим місцем проживання дитини про незабезпечення її 

путівкою);  

2) копію свідоцтва про народження або паспорта дитини; 

3) копію паспорта одного із батьків дитини або особи, яка їх замінює (у разі 

надання копії паспорта з безконтактним електронним носієм додатково надається 

копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця 

проживання);  

4) копію облікової картки платника податків (за виключенням фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); 

5) згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України 

«Про захист персональних даних»; 

6) довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування, або 

довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб; 

7) довідку закладу освіти про не користування пільговою путівкою придбаною 

за рахунок бюджетних коштів в поточному році; 

8) документ, що підтверджує оплату частини вартості путівки, яка дорівнює 

різниці між вартістю путівки та одного прожиткового мінімуму, встановленого 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», на одну дитину 

віком від 6 до 18 років на 01 січня 2021 року (для часткового відшкодування 

вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення за рахунок коштів місцевого 

бюджету);  

9) для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, крім 

документів, зазначених у підпунктах 1-8 цього пункту, подаються такі документи: 

для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» - копія посвідчення учасника бойових дій, що видане одному з 

батьків; 

для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи - копія довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 



 

для дітей, які проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії 

зіткнення - довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, або 

довідка про склад сім'ї, або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб; 

для дітей з інвалідністю - копія документа, який підтверджує належність 

дитини до цієї категорії;  

для дітей з багатодітних сімей - копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї; 

для дітей з малозабезпечених сімей - копія довідки про призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; 

для дітей, які перебувають на диспансерному обліку, - медична довідка 

встановленого зразка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку; 

для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад - копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що 

підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця 

олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади (1-3 особисте або командне 

місце), отримані впродовж поточного та попереднього років; 

для дітей - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд - 

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником 

закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда; копії 

посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні 

досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю 

(1-3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років; 

для відмінників навчання - копії табелів успішності учня/учениці, отриманих за 

останній навчальний рік;  

для дітей - лідерів дитячих громадських організацій - клопотання керівного 

органу дитячої громадської організації або адміністрації навчального закладу; 

для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села - 

довідка з місця роботи одного з батьків, який працює в сфері агропромислового 

комплексу та соціальній сфері села; 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; рідних дітей 

батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому 

будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; для дітей, один із батьків яких 

загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 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, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під 

час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під 

час виконання службових обов’язків; дітей, які постраждали внаслідок стихійного 



 

лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які взяті на облік службами у справах 

дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, одному з 

батьків яких встановлено інвалідність I або II групи,  дітей, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи - копія документу, який підтверджує 

належність дитини до зазначеної категорії. 

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом Порядку, батьки 

(особи, які їх замінюють) надають головному розпоряднику їх оригінали для огляду. 

 

10. Головний розпорядник: 

1) здійснює реєстрацію заяв та організовує оздоровлення дітей в порядку 

черговості подання заяв за наявності документів, передбачених пунктом 9 цього 

Порядку; 

2) надає роз’яснення батькам ( особам, які їх замінюють) дитини щодо 

відшкодування вартості путівки за цим Порядком; 

3) інформує батьків (осіб, які їх замінюють) дитини про дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку, які згідно з Законом України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей» мають право на провадження  діяльності із оздоровлення дітей; 

4) засвідчує копії документів, які подані батьками дитини (особами, які їх 

замінюють); 

5) відмовляє у відшкодуванні вартості путівки до дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок 

коштів Субвенції у разі: 

якщо подані не всі документи, передбачені у пункті 9 Порядку, або документи 

подані не батьками дитини (особам, які їх замінюють), чи уповноваженою на це у 

встановленому законодавством порядку особою; 

якщо дитина не відноситься до категорії дітей, визначеної у пункті 1 Порядку; 

виявлення факту надання батьками дитини (особами, які їх замінюють) 

недостовірних даних;  

6) інформує дитячі заклади оздоровлення та відпочинку про наявність 

можливості відшкодування вартості путівки при умові надання батьками (особами, 

які їх замінюють) документу про згоду на оздоровлення дитини, виданого батькам 

(особам, які їх замінюють) дитячим закладом оздоровлення та відпочинку. 

 

11. Рішення про відшкодування вартості путівки до дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку в межах передбачених на зазначену мету коштів 

приймається комісією, утвореною при виконавчому комітеті Лиманської міської ради, 

та оформлюється протоколом.    

 

12. Перед відправленням до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  діти 

проходять медичний огляд у встановленому законодавством порядку; отримують 

форму первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка 

від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджену наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522. 

 



 

13. Документи, надані заявниками згідно із пунктом 9 цього Порядку, 

зберігаються у головного розпорядника протягом строку, встановленого 

законодавством. 

 

14. Про відмову у відшкодуванні вартості путівки до дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку батьки дитини (особи, які їх замінюють), згідно з цим 

Порядком, повідомляють головного розпорядника до дати початку оздоровчої зміни. 

 

15. Після оздоровлення дитини відповідно до умов Угоди батьки дитини 

(особи, які їх замінюють)  подають головному розпоряднику заяву про відшкодування 

вартості путівки, до якої додається зворотній талон від путівки або інший документ, 

що підтверджує оздоровлення дитини у відповідному дитячому закладі оздоровлення 

та відпочинку, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності)  

цього закладу для проведення відшкодування відповідно до Угоди. 

 

16. У разі дострокового вибуття дитини із дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку, відшкодування вартості путівки здійснюється за фактично використані 

ліжко-дні. 

 

17. Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) у 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету 

не відшкодовується. 

 

18. Кошти місцевого бюджету використовуються відповідно до законодавства 

за їх цільовим призначенням. Використання таких коштів на інші цілі не 

допускається. 

 

19. Невикористані кошти місцевого бюджету підлягають поверненню до  

місцевого бюджету згідно з чинним законодавством.  

 

20. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 

коштів місцевого бюджету, а також контроль за їх цільовим та ефективним 

використанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 

 

Порядок використання у 2021 році коштів місцевого бюджету на відшкодування 

вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку  для оздоровлення 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які 

виховуються в сім’ях з розроблено управлінням соціального захисту населення 

Лиманської міської ради. 

 

 

Заступник начальника управління                 О.О.Яцюк 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       О.В.Погорелов 

 

 

 



 

Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого 

комітету   

_________________№

_________ 

 Склад 

комісії з питань прийняття рішення про вішкодування повної або часткової вартості 

путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей  Лиманської міської 

територіальної громади у 2021 році 

 

Афонін Юрій Анатолійович   заступник міського голови, 

   голова комісії 

 

Мальченко Ганна Вікторівна   начальник управління  соціального 

захисту населення Лиманської міської 

ради, заступник голови комісії 

 

Снєгір Тетяна Олександрівна   завідувач сектору  у справах сім'ї 

та дітей управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради, 

секретар комісії 

Члени комісії:   
 

Гергель  Роман Валерійович голова Лиманського районного комітету 

профспілки працівників державних 

установ (за згодою) 

 

Голєв Сергій Іванович начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради 

 

Діденко Надія Миколаївна начальник управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради 

 

Мікулін Олексій Іванович голова ради старост старостинських 

округів Лиманської ОТГ та голів 

комітетів мікрорайонів м.Лиман 

 

Пилипенко Тетяна Вікторівна начальник финансового управління 

міської ради 

  

Сироватська Ірина Леонідівна  голова громадської організації «Жінки» ( 

за згодою) 

 



 

Слєпцов Андрій Олександрович директор Лиманського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Лиманської міської ради 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна начальник юридичного відділу  

виконавчого комітету  міської ради 

Склад комісії з питань прийняття рішення про відшкодування повної або 

часткової вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей 

Лиманської міської територіальної громади у 2021 році підготовлено управлінням 

соціального захисту населення Лиманської міської ради. 

 

Заступник начальника управління   О.О.Яцюк 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

___________№______________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань прийняття рішення про відшкодування 

повної або часткової вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку дітей Лиманської міської територіальної громади у  2021 

році 

 

1. Комісія з питань прийняття рішення про відшкодування повної або 

часткової вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей  

Лиманської міської територіальної громади у  2021 роціє дорадчо-консультативним 

органом, утвореним при виконавчому комітеті Лиманської міської ради  для 

забезпечення реалізації заходів з оздоровлення та відпочинку дітей у вирішенні 

питань щодо відшкодування вартості путівки на оздоровлення та відпочинок дітей.  

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

України, Указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики), 

розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації від 24.05.2021 № 465/5-21 «Про затвердження Порядку  

використання  у 2021 році коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам 

територіальних громад Донецької області на відшкодування вартості путівки до 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з 

дітьми»,Порядком використання у 2021 році коштів місцевого бюджету на 

відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку  для 

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та 

дітей, які виховуються в сім’ях з дітьмита цим Положенням. 

 

3. Діяльність Комісії ґрунтується на принципах відкритості, гласності, 

рівності, добровільності та законності. 

 

4. Основним завданням Комісії є: 

Прийняття рішення про відшкодування повної або часткової вартості путівки в межах 

коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми. 

 

5. Комісія має право: 

у разі необхідності в установленому порядку одержувати від центральних і місцевих 

органів виконавчоївлади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних 

профспілкових організацій, підприємств, установ та організацій, що забезпечують 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей, інформацію, необхідну для виконання 

покладених на неї завдань. 

 



 

6. До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії, 

члени Комісії, секретар. 

Головою Комісії є заступник голови Лиманської міської ради згідно з 

розподілом обов’язків. Заступником голови Комісії та секретарем є представники 

управління соціального захисту населення Лиманської міської ради. 



 

 

 

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник. 

 

7. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються головою Комісії в 

разі потреби, але не рідше ніж 1 раз на місяць під час оздоровчої кампанії. 

Засідання Комісії веде його голова, а у разі його відсутності - заступник голови. 

Підготовка матеріалів до розгляду на засіданні Комісії та проектів рішень 

здійснюється секретарем Комісії. 

Засідання комісії є правомочним у разі простої більшості членів комісії. 

 

8. На засіданнях Комісії приймаються  рішення про відшкодування вартості 

путівкидо дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей Лиманської міської 

територіальної громади  в повному обсязі або про часткове відшкодування. 

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії,приймаються 

більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. 

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується секретарем та 

головою Комісії, і зберігаються в управлінні соціального захисту населення 

Лиманської міської ради. 

 

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії  здійснює 

управління соціального соціального захисту населення Лиманської міської ради. 

 

Положення про комісію з питань прийняття рішення про відшкодуванняповної 

або часткової вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

дітейЛиманської міської територіальної громади у  2021 роцірозроблено управлінням 

соціального захисту населення Лиманської міської ради. 

 

 

Заступник начальника управління       О.О.Яцюк 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради   

 О.В.Погорелов 

 
 

 


