
До відома батьків 
Відповідно до листа Департаменту соціального захисту населення від 

13.12.2018 року № 12.01-27/9734/10 роз’яснюємо Вам наступне. 

Департаменту соціального захисту населення згідно з рішенням 

Сумської міської ради від 28.11.2018 № 4135-МР надаються повноваження 

щодо направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, для оздоровлення і відпочинку до дитячих центрів «Артек» і 

«Молода гвардія». 

Відповідно 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, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 

27.06.2018  № 938, мають право на отримання пільгових путівок: 

- члени дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможці 

міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;                         

талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад (путівки надаються із 

частковою оплатою в розмірі 20 % вартості, в 2018 році доплата складала 

в середньому 1,8 тис. грн.); 

- члени дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможці 

всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;                         

талановиті та обдаровані діти - переможці обласних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад (путівки надаються із частковою оплатою в 

розмірі 30 % вартості, в 2018 році доплата складала в середньому 2,7 тис. 

грн.); 

 - відмінники навчання; лідери дитячих громадських організацій; члени 

дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможці обласних 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановиті та 

обдаровані діти – переможці міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад (путівки надаються із частковою оплатою в розмірі 50 

% вартості, в 2018 році доплата складала в середньому 4,6 тис. грн.). 

Також для ознайомлення та використання в роботі надаємо 

Інформаційну картку адміністративної послуги щодо направлення дітей до 

державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та 

державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія». 

Просимо Вас довести до відома батьків вищезазначену інформацію, 

розмістивши її в інформаційних куточках та на сайтах закладів освіти.  

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

 

 

Заступник начальника управління освіти і науки                Т.В. Дрига
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
 

направлення дітей до державного підприємства України «Міжнародний 

дитячий центр «Артек» та державного підприємства «Український дитячий 

центр «Молода гвардія» 
назва адміністративної послуги 

 

1 Суб’єкт надання 

адміністративної послуги  

Департамент соціального захисту населення Сумської 

міської ради 

2 Місцезнаходження, режим 

роботи, телефон, адреса 

електронної пошти та веб - 

сайту 

40035, м. Суми, вул. Горького, 21, кабінет № 107 
понедiлок, середа - з 8:00 до 17:15 

вiвторок, четвер - з 8:00 до 20:00 

п'ятниця - з 8:00 до 16:00 



субота - з 8:00 до 14:00 

Без обідньої перерви 
Телефон (0)-542-700-575 

40035, м. Суми, вул. Харківська, 35, кабінет № 211 

понеділок, вівторок, середа, четвер з 8:00 до 17:00 

п’ятниця з 8:00 до 16:00 
обідня перерва з 12:00 до 13:00 

Телефон (0)-542- 60-44-48 

e-mail: dszn.sm.gov.ua 

3 Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про виділення путівки для дитини пільгової категорії 

одного з батьків або особи, яка їх замінює; паспорт особи, 

яка звертається; документ, який підтверджує належність 

дитини до пільгової категорії. 

4 Порядок та спосіб подання 

документів для отримання 

адміністративної послуги 

Документи подаються особисто одним з батьків або 

особою, яка їх замінює. 

5 Умови чи підстави отримання 

адміністративної послуги 

Належність дитини до пільгової категорії: дитина-сирота 
або позбавлена батьківського піклування; дитина з 

інвалідністю; дитина, один із батьків якої 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; 

дитина, один із батьків якої загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту; дитина, яка проживає у 

населеному пункті, розташованому на лінії зіткнення; рідна 

дитина батьків-вихователів або прийомних батьків, яка 
проживає в одному дитячому будинку сімейного типу або в 

одній прийомній сім’ї; дитина, взята на облік службами у 

справах дітей як така, що перебуває у складних життєвих 
обставинах; дитина, яка постраждала внаслідок стихійного 

лиха, техногенних аварій, катастроф; дитина, загиблого від 

нещасних випадків на виробництві або під час виконання 
службових обов’язків; дитина із малозабезпеченої сім’ї, яка 

відповідно до законодавства одержує державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям; дитина із багатодітної 

сім’ї; дитина особи, визнаної учасником бойових дій 
відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дитина, 

яка перебуває на диспансерному обліку; дитина, що 
належить до дитячих творчих колективів і спортивних 

команд - переможців міжнародних, всеукраїнських, 

обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

спартакіад; талановита та обдарована дитина - переможець 
міжнародних, всеукраїнських, обласних міських олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінник 

навчання; лідер дитячих громадських організацій. 

6 Платність або безоплатність 

адміністративної послуги, 

розмір та порядок внесення 

плати за платну 

адміністративну послугу  

Безоплатна адміністративна послуга 

mailto:info23@dszn.sm.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73


7 Строк надання 

адміністративної послуги  

Один раз на рік згідно з графіками оздоровчих тематичних 

змін  

8 Результат надання 

адміністративної послуги  

Отримання дитиною пільгової категорії путівки для 

оздоровлення та відпочинку в державному підприємстві 

України «Міжнародний дитячий центр «Артек» або 
державному підприємстві «Український дитячий центр 

«Молода гвардія» 

9 Можливі способи отримання 

відповіді (результату) 

Безпосередньо на прийомі у відповідальної посадової особи  

10 Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 

послуги:  

 

10.1 Закони України (назва, 

частина, стаття) 

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04. 2001                       
№ 2402-III (зі змінами) 

10.2 Акти Кабінету Міністрів 

України (назва, дата та номер, 

пункт) 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 

№227 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для організації 

оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої 

уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода 
гвардія» та від 04.04.2018 № 241 «Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для організації оздоровлення і 
відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та 

підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» 

10.3 Акти центральних органів 

виконавчої влади (назва, дата 

та номер, пункт) 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 

27.06.2018  № 938 «Про затвердження 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» 

10.4 Акти місцевих органів 

виконавчої влади / органів 

місцевого самоврядування 

(назва, дата та номер, пункт) 

 

 


