Про внесення змін до Порядку
направлення дітей, які потребують
особливої

соціальної

уваги

та підтримки, до дитячих закладів
оздоровлення
за

рахунок

та

відпочинку

коштів

обласного

бюджету

Відповідно статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“
1. Внести зміни до Порядку направлення дітей, які потребують особливої
соціальної

уваги

та

підтримки,

до

дитячих

закладів

оздоровлення

та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого
розпорядженням обласної державної адміністрації від 17 червня 2016 року № 7,
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції 30 червня
2016 року за № 11/1649, (зі змінами від 05 липня 2018 року, зареєстрованого
в Головному територіальному управлінні юстиції 16 липня 2018 року
за № 35/1773) додавши:
«в пункт 5 розділу II. „Механізм розподілу путівок до дитячих закладів“
слова, „Підрозділи здійснюють оздоровлення дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, а саме – з 100 % оплатою путівок
з обласного бюджету: дітей з інвалідністю; 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“»;

«до пункт 1 розділу IV. „Перелік документів, необхідних для отримання
путівки до дитячого закладу“
«1 До підрозділів, на які покладено виконання вимог цього Порядку,
надаються відповідні документи:
16) для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які
проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній
сім’ї:
копія свідоцтва про народження дитини;
довідка про склад сім’ї;
копія розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу або
прийомної сім’ї;
згода на збір та обробку персональних даних.
17) для дітей, взятими на облік службами у справах дітей як таких,
що перебувають у складних життєвих обставинах:
копія свідоцтва про народження дитини;
копії документів, що підтверджують належність дитини до зазначеної
категорії;
згода на збір та обробку персональних даних».
2. Управлінню у справах сім᾿ї, молоді та спорту Черкаської обласної
державної

адміністрації

забезпечити

подання

цього

розпорядження

на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції
у Черкаській області.
3. Розпорядження

набирає

чинності

після

державної

реєстрації

в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області
та з моменту оприлюднення в обласній газеті „Нова Доба“.
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