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«26» квітня 2016 р. № 107
На № ____ від _____________

Директорам
обласних центрів еколого-  
натуралістичної творчості
(станцій юних натуралістів)

Про порядок надання дітям путівок
для оздоровлення та відпочинку
у ДП „УДЦ «Молода гвардія»”
(учасникам Всеукраїнського
форуму учнівських трудових об’єднань)

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2016 рік (за основними
напрямами  позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  від
25.12.2015 року № 1360,  та  наказу 22.02.2016 № 139/158 «Про затвердження
Положення  про  Всеукраїнський  форум  учнівських  трудових  об'єднань»,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  14.03.2016  за  №  387/28517,
Національним  еколого-натуралістичним центром учнівської  молоді  спільно  з
Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання з
28 вересня до 18 жовтня ц.р. на базі Державного підприємства «Український
дитячий  центр  «Молода  гвардія»  (Одеська  область)  буде  проведений
Всеукраїнський форум учнівських трудових об'єднань (положення про форум –
на сайті www.nenc.gov.ua).

Участь  у  форумі  мають  право  брати  учні  (вихованці)  загальноосвітніх
навчальних  закладів;  вихованці  (учні,  слухачі)  позашкільних  навчальних
закладів віком від 9 до 16 років включно з числа переможців всеукраїнських,
обласних,  міських,  районних  етапів  конкурсів  еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти (Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих
бригад,  трудових  аграрних  об'єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних  закладів,  Всеукраїнського  фестивалю  «Україна  -  сад»,
Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча
Україна»,  Всеукраїнського  конкурсу  «Юний  селекціонер  і  генетик»,
Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, Всеукраїнського зльоту
учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів). 

Програмою  форуму  передбачено  проведення  таких  заходів:  наукова
конференція,  фестиваль колективів  учнівських трудових об'єднань,  профільні
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майстер-класи,  робота  гуртків  аграрного  напряму,  презентація  професійної
майстерності, тематичні екскурсії, гала-концерт авторської пісні.

В рамках форуму буде проводиться виставка досягнень юних дослідників
(площа експозиції 1м2 для кожної області) На виставці презентуються структура
та організація роботи учнівських трудових обєднань, результати дослідницької
роботи  (проекти,  щоденники,  зразки  продукції,  колекції,  тощо),  методичні
розробки, розкладнички, фотоальбоми, вироби з природного матеріалу.

Детальна програма буде оприлюднена пізніше.
Відповідно  до  «ПОЛОЖЕННЯ  про  порядок  направлення  дітей  для

оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий
центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів» структурні підрозділи
Мінсоцполітики надають путівки:

1) безоплатні путівки надаються:
дітям-сиротам;
дітям, позбавленим батьківського піклування;
дітям-інвалідам, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних

протипоказань);
дітям, 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  в  період  участі  в  антитерористичній
операції;

дітям, 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;

дітям,  які  постраждали внаслідок стихійного лиха,  техногенних аварій,
катастроф;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або
під час виконання службових обов’язків;

дітям  із  малозабезпечених  сімей,  які  відповідно  до  законодавства
одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

дітям із багатодітних сімей (при цьому середньомісячний сукупний дохід
сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати
прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством);

2) 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;
дітям осіб,  визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19

частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”;

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.



Документи,  які  необхідно  подати  до  структурних  підрозділів
Мінсоцполітики України для отримання безоплатних путівок  та  з  частковою
оплатою, в розмірі 20 відсотків вартості, зазначені у додатку № 2 до листа. 

Формування  команди  учасників  від  кожної  області  покладається  на
облЕНЦ (облСЮН). До складу команди входить 8 учнів, обов’язково з різних
районів  області.  Списки  учасників  табірної  зміни  необхідно  подати  до  24
серпня 2016 року на адресу НЕНЦ згідно з формою додатку №1.

Заміна учасника не пізніше ніж за п’ять днів до початку зміни, з дозволу
Мінсоцполітики України. У іншому випадку квота віддається іншій категорії.

Супровід  учасників  зміни  покладається  на  обласні  управління
Мінсоцполітики. Проїзд та харчування дітей у дорозі за рахунок відряджаючої
сторони.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність започаткування тісної співпраці з
установами соціальної сфери. Під час поведення районних, міських, обласних
етапів конкурсних змагань обов’язково запрошувати представників управлінь
соціальної політики Мінсоцполітики, як почесних гостей, так і до складу журі. 

Детальна інформація за тел. (044) 430-00-64, 430-02-60.

Додатки на 2 аркушах.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор      В. В. Вербицький



Додаток № 1
до листа НЕНЦ
№ 107 від 26.04.2016 р.

СПИСОК
дітей - учасників Всеукраїнського форуму юних екологів, що буде проходити 

у ДП „УДЦ „Молода гвардія” з 24 квітня до 14 травня 2016 року
№
з/п

ПІБ
дитини

Дата
народження

Місце
проживання 

Контактна
особа (тел.)

Статус
дитини 

Вартість
путівки

(безоплатна
чи 20 %)

1.
2.

…..

Додаток № 2
до листа НЕНЦ
№ 107 від 26.04.2016 р.

І. Для отримання безоплатних путівок подають такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:
копія свідоцтва про народження;
копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського

піклування;

2)  для  дітей-інвалідів,  здатних  до  самообслуговування  (за  відсутності  медичних
протипоказань); 

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей,  батьки яких загинули від  нещасних випадків  на виробництві  або під  час виконання

службових обов’язків;
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 антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а
також внаслідок захворювання одержаного в період участі в антитерористичній операції:

копія свідоцтва про народження;
копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського
протесту:

копія свідоцтва про народження дитини батько/матір, якої внесені до списку осіб, смерть яких
пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року, який затверджений наказом Міністерства соціальної  політики
України від 08 травня 2014 року № 278 „Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають
право  на  одержання  одноразової  грошової  допомоги  та  доплати  до  пенсії  у  зв’язку  з  втратою
годувальника”;

4) для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

копія свідоцтва про народження;
копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка

дійсна на період заїзду дитини до ДП „УДЦ „Молода гвардія”;

5)  для  дітей  із  багатодітних  сімей,  середньомісячний  сукупний  дохід  яких  не  перевищує
прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством:

копія свідоцтва про народження;
копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї;
копії довідок про доходи членів сім’ї. 



ІІ.  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:

1) для дітей із багатодітних сімей:
копія свідоцтва про народження;
копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї;

2) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до    пункту 19 Закону України
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:

копія свідоцтва про народження;
копія посвідчення учасника бойових дій батька / матері;

3)  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-є  особисте  або
командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

4) 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-є особисте або командне місце), отримані впродовж поточного
та попереднього років;

5) 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-є командне місце),
отримані впродовж поточного та попереднього років;

6) 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-є  командне  місце),  отримані  впродовж  поточного  та
попереднього років.


	Директор НЕНЦ

