
 
 

„02” червня 2021 р.          № 133 

 

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 юних екологів 

 

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 24.11.2020 р. № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік за основними 

напрямами позашкільної освіти», Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді спільно з Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної 

освіти та виховання з 04 по 24 вересня  ц.р. буде проводити Всеукраїнський форум юних 

екологів на базі Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» 

(Одеська область), в межах тематичної зміни «У кадрі- гра» (положення про форуми – на 

сайті https://nenc.gov.ua). 

Путівки будуть надаватися учасникам форумів відповідно до «Положення про 

порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства 

„Український дитячий центр „Молода гвардія”, за рахунок бюджетних коштів» (наказ 

Міністерства соціальної політики України від 02.06.2020 р. № 358, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України від 12 червня 2020 р. за № 517/34800). Структурні 

підрозділи Мінсоцполітики надають путівки дітям віком від 7 до 18 років включно. 

Відповідно до ІІІ розділу «Порядку надання путівок для оздоровлення та відпочинку в 

ДП «УДЦ «Молода гвардія», пункта 3 учасникам форумів будуть надаватися із частковою 

оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (який сплачується за рахунок батьків, осіб які їх 

заміняють, або з інших джерел, не заборонених законодавством); 

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських 

конкурсів, фестивалей) або проводиться з інших джерел, не заборонених законодавством, 

за попередньо визначеним Міністерством соціальної політики України розподілом. 

Документи, які необхідно подати до структурних підрозділів Мінсоцполітики 

України для отримання путівок з частковою оплатою, зазначені у «Положенні про 

порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства 

„Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів» (посилання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-18#n8). 

http://www.nenc.gov.ua/
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 30 липня 2021 р. необхідно подати в Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді списки дітей-учасників Всеукраїнського форуму юних екологів за 

формою (Додаток 1). Путівки надаються згідно державного розподілу путівок 

підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” на VІІІ тематичну зміну „У 

кадрі – гра”, для оздоровлення та відпочинку дітей із 04.09.2021 р. до 24.09.2021 р. 

включно від областей та м. Києва (Додаток 2). 

За умови, якщо область на той час буде знаходитись в «червоній» зоні карантину, 

путівки надаватися не будуть. 

Детальна інформація – за телефоном: (096) 481-21-76; електронна пошта: 

katsurak@nenc.gov.ua (Вікторія Кацурак). 

 

 
 

Директор                                                                         Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 

 

mailto:katsurak@nenc.gov.ua


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  ДП «УДЦ «Молода гвардія» 

на ______________ зміну 

з _________________ по _________________ 20___ року 

________________________________________________________________________________ 

(район, район (у місті Києві), місто, область) 

№ 

з/

п 

Номе

р 

путівк

и 

Вид 

путів

ки 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Дата 

народже

ння 

Найменуванн

я закладу 

освіти,  

клас/курс 

Місце 

проживання 

(перебування)

, телефон 

ПІБ батьків  

(або осіб, які 

їх замінюють) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Заступник голови районної, 

районної у місті Києві 

державної адміністрації 

або органа місцевого 

самоврядування 

 

 

___________________ 

(підпис) 

 

 

___________________________ 

(ПІБ) 

М.П. (за наявності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 



План 

до державного розподілу путівок підприємства „Український дитячий центр „Молода 

гвардія” на VІІІ тематичну зміну „У кадрі – гра” для оздоровлення та відпочинку дітей із 

04.09.2021 до 24.09.2021 включно  

(Всеукраїнський форум юних екологів) 

 

№  Області та м. Київ Усього 

путівок 

Із них путівок,  вартість яких  фінансується 

за рахунок державного бюджету  

100 % 80 % 70 % 

1 Вінницька 11   11 

2 Волинська 10   10 

3 Дніпропетровська 22   22 

4 Донецька 11   11 

5 Житомирська 10   10 

6 Закарпатська 11   11 

7 Запорізька 12   12 

8 Івано-Франківська 11   11 

9 Київська 14   14 

10 Кіровоградська 7   7 

11 Луганська 3   3 

12 Львівська 19   19 

13 Миколаївська 8   8 

14 Одеська 18   18 

15 Полтавська 9   9 

16 Рівненська 10   10 

17 Сумська 7   7 

18 Тернопільська 8   8 

19 Харківська 10   10 

20 Херсонська 8   8 

21 Хмельницька 9   9 

22 Черкаська 7   7 

23 Чернівецька 7   7 

24 Чернігівська 7   7 

25 м. Київ 11   11 

Усього 260   260 

 

 

 


