Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19

Тел. 430-02-60, 430-43-90

e-mail: nenc@nenc.com.ua

«11» березня 2019 р. № 107
На № ___ від ______________
Директорам
обласних центрів екологонатуралістичної творчості
(станцій юних натуралістів)
Про порядок надання дітям путівок
для оздоровлення та відпочинку
у ДП «УДЦ „Молода гвардія”»
(учасникам Всеукраїнського
форуму юних екологів України)
Відповідно до спільних наказів Міністерства освіти і науки України та
Міністерства соціальної політики України: № 1298/1218 від 16.12.2015 р.
«Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних екологів»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.01.2016 р. за
№ 4/28134, та наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 р.
№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік за
основними напрямами позашкільної освіти», Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді з 07 по 27 травня ц.р. буде
проводити Всеукраїнський форум юних екологів України на базі Державного
підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (Одеська
область), в межах тематичної зміни «До кришталевих джерел» (положення
про форум – на сайті https://nenc.gov.ua).
Відповідно до «Положення про порядок направлення дітей для
оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України
«Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства
„Український дитячий центр „Молода гвардія”, за рахунок бюджетних
коштів» (наказ Міністерства соціальної політики України від 27.06.2018 р.
№ 938, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19 липня 2018 р. за
№ 841/32293) структурні підрозділи Мінсоцполітики надають путівки дітям
віком від 7 до 18 років включно.

Бюджетні кошти спрямовуються Міністерством соціальної політики
України на організацію оздоровлення та відпочинку: дітей-сиріт; дітей,
позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, які
постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки
яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов’язків; 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 в 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 таких,
що перебувають у складних життєвих обставинах; 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-учасників дитячих творчих
колективів і спортивних команд (далі — діти, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки).
Путівки до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія»,
придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або із
частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка
вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з інших
джерел, не заборонених законодавством, за попередньо визначеним
Міністерством соціальної політики України розподілом.
Структурні підрозділи надають путівки:
1) безоплатні:
дітям-сиротам;
дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям з інвалідністю, 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 проживають у населених пунктах, розташованих на лінії
зіткнення;
рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які
проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній
прийомній сім’ї;
дітям, взятим на облік службами у справах дітей як такими, що
перебувають у складних життєвих обставинах;
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;
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 осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»;
дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям
міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
талановитим та обдарованим дітям-переможцям міжнародних,
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
3) із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (сплачується за
рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених
законодавством):

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
талановитим та обдарованим дітям-переможцям обласних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
4) із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за
рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених
законодавством):
відмінникам навчання;
лідерам дитячих громадських організацій;
членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям
обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
талановитим та обдарованим дітям-переможцям міських, районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.
Документи, які необхідно подати до структурних підрозділів
Мінсоцполітики України для отримання безоплатних путівок та з частковою
оплатою, зазначені у «Положенні про порядок направлення дітей для
оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України
«Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства
„Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних
коштів» (посилання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-18#n8).
Доводимо до Вашого відома, що відповідно до цього Положення
дитина має право на забезпечення путівкою до зазначених дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, за рахунок бюджетних коштів, один раз на рік за
умови, що пільгова путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок
коштів місцевих бюджетів. При цьому путівкою до одного й того самого
дитячого центру дитина забезпечується один раз на два роки.
До 05 квітня 2019 р. необхідно подати в Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді списки дітей-учасників табірної
зміни Всеукраїнського форуму юних екологів України за формою (Додаток 1),
з розрахунку — 6 учнів від області.
Детальну інформацію можна отримати за тел.: (044) 430-00-64,
430-02-60 (контактна особа – Тетяна Вербицька).

Директор,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток 1
до Положення про порядок направлення
дітей на оздоровлення та відпочинок
до державного підприємства України
«Міжнародний дитячий центр «Артек»
і державного підприємства
«Український дитячий центр «Молода гвардія»
за рахунок бюджетних коштів
(пункт 6 розділу III)
СПИСОК
дітей, які направляються до ДПУ «МДЦ «Артек» / ДП «УДЦ «Молода гвардія»
на ______________ зміну
з _________________ по _________________ 20___ року
_______________________________________________________________________________________
(район, район (у місті Києві), місто, область)

№ Номер
Вид
з/п путівки путівки
1

2

3

Прізвище, ім’я, по
батькові

Дата
народження

4

5

Заступник голови районної, районної у місті Києві
державної адміністрації
або органа місцевого самоврядування

Найменування
закладу освіти,
клас/курс
6

Місце проживання
(перебування),
телефон
7

_____________________
(підпис)
(за
М.П. наявності)

ПІБ батьків
(або осіб, які їх
замінюють)
8

Примітка
9

_______________________________________
(ПІБ)

