
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

 

від 19.05.2021 № 8/9-7 

           м. Покровськ 

 

Про затвердження Порядку організації відпочинку та оздоровлення вихованців 

Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя», 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за рахунок коштів міського 

бюджету 

 

З метою належної організації оздоровлення та відпочинку вихованців 

Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя», 

відповідно до Закону України від 04.09.2008 № 375 - VI (зі змінами) «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей», Закону України від 19.12.2017 №2249-VIII  «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України від 

20.12.2005 № 3235-IV (зі змінами) «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,  

враховуючи Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади Донецької області на 2021 рік, керуючись ст. 26 Закону 

України від 21.05.1997р.  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні, 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА :  

1. Затвердити Порядок організації відпочинку та оздоровлення вихованців 

Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя», 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за рахунок коштів міського 

бюджету  (додаток 1).  

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області (Добровольський)                                                                                                                                                           

проводити фінансування в межах планових призначень, передбачених в міському 

бюджеті на поточний рік. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

управління соціального захисту населення (Бонзюх), контроль – на постійну комісію 

з гуманітарних питань (соціальний захист, культура, духовність) (Требушкіна). 

 

В.о.міського голови            Н.Іваньо 

 



 

Додаток 1  

до рішення  міської ради  

від 19.05.2021 № 8/9-7  

 

Порядок  

організації відпочинку та оздоровлення вихованців Покровського  центру 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя» 

 

Порядок організації відпочинку та оздоровлення вихованців Покровського  центру 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя» відшкодування 

вартості якого здійснюється за рахунок коштів міського  бюджету (далі — Порядок) 

розроблений відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

від 04.09.2008 № 375 - VI (зі змінами), «Програми економічного і соціального 

розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 

поточний рік. 

1. Цей Порядок визначає механізм організації відпочинку та оздоровлення 

вихованців Покровського  центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Милосердя» у супроводі  одного з батьків або супроводжуючої особи що  їх 

замінює (далі – Отримувачі послуги) у  закладах відпочинку або оздоровлення, 

обраних батьками (особами, які їх замінюють), шляхом безготівкового 

перерахування коштів на рахунки закладів відпочинку або оздоровлення  за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

2. Відпочинок або оздоровлення Отримувачів послуги  (тривалість  зміни 

від 2 до 10 днів) здійснюється в  закладах відпочинку або оздоровлення усіх типів, 

форм власності, які розташовані на території Донецької області (крім закладів, 

розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області), та мають 

право на провадження діяльності із відпочинку або  оздоровлення (пройшли 

державну атестацію відповідно до законодавства та мають акт приймання  закладу).  

Типи  закладів відпочинку або оздоровлення, визначені частиною 1 статті 

14 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».  

3. На відшкодування вартості путівки на відпочинок або оздоровлення  за 

рахунок коштів місцевого  бюджету відповідно до цього Порядку мають право 

вихованці Покровського  центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Милосердя» та один з батьків (особа, які їх замінює). Батьки (особи, які їх 

замінюють) осіб з інвалідністю  самостійно обирають заклад відпочинку або 

оздоровлення.  

4. Відшкодування вартості путівки на відпочинок або оздоровлення осіб, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до цього 

Порядку здійснюється один раз на рік за умови, що дитині протягом поточного року 

не надавалась путівка до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів 

місцевого бюджету.  



5. За рахунок коштів місцевого бюджету відшкодування вартості путівки на 

відпочинок або оздоровлення Отримувачам послуги  здійснюється в порядку 

черговості поданих заяв. 

    6. Управління соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області, як головний розпорядник коштів місцевого бюджету, здійснює 

контроль за цільовим використанням бюджетних коштів. 

               7. Відшкодування вартості путівки на відпочинок або оздоровлення 

Отримувачів послуги, здійснюється Покровським центром комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю «Милосердя» (далі – Центр),  шляхом безготівкового 

перерахування коштів на рахунок  закладу відпочинку або оздоровлення, за рахунок 

та в межах коштів місцевого бюджету,  відповідно до укладеної угоди між закладом, 

Центром і одним із батьків (осіб, які їх замінюють) та акту виконаних робіт. 

Відшкодування вартості путівок на відпочинок або оздоровлення Отримувачів 

послуги  за рахунок коштів місцевого бюджету може бути здійснено у розмірі 100% 

або в іншому відсотковому відношенні  за протоколом батьківських зборів. 

 

8. Для організації відпочинку або оздоровлення Отримувачів послуги 

батьки (особи, які їх замінюють) подають до Центру такі документи:  

1) протокол батьківських збрів, на якому визначено заклад відпочинку або 

оздоровлення осіб та тривалість путівки; 

2) заяву про намір відпочинку або оздоровлення осіб, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки; 

3) копію свідоцтва про народження або паспорта особи з інвалідністю;  

4) копію паспорта одного із батьків дитини або особи, яка їх замінює (у разі 

надання копії паспорта з безконтактним електронним носієм додатково надається 

копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця 

проживання (за наявності);  

5) копію облікової картки платника податків (за винятком фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);  

6) згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних»;  

7) довідку про реєстрацію місця проживання або місця фактичного 

проживання/перебування, або довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у 

житловому приміщені/будинку осіб;  

   9. Супроводжуюча особа (один із батьків  або особа, яка їх замінює) несуть 

повну відповідальність за життя та здоров’я своїх дітей/підопічних. 

 



10. Центр:  

1) здійснює прийом заяв від батьків або осіб, які їх замінюють;  

2) здійснює реєстрацію заяв та організовує відпочинок або оздоровлення 

осіб в порядку черговості подання заяв за наявності документів, передбачених 

пунктом 8 цього Порядку;  

3) надає роз’яснення щодо відшкодування вартості путівки згідно з цим 

Порядком;  

4) засвідчує копії документів, які подані батьками (особами, які їх 

замінюють); 

5) відмовляє в організації відпочинку або оздоровлення особи у разі 

виявлення факту надання недостовірних даних батьками (особами, які їх 

замінюють);  

6) не несе відповідальність  за створення умов безперешкодного доступу в 

закладах відпочинку або оздоровлення обраних  батьками (особами, які їх 

замінюють). 

11. Перед відправленням Отримувачі послуг, проходять медичний огляд у 

встановленому законодавством порядку, отримують форму первинної облікової 

документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я  

України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 17 червня 2013 року за  № 990/23522.  

12. Документи, надані заявниками згідно із пунктом 8 цього Порядку, 

зберігаються в Центрі протягом строку, встановленого законодавством.  

13. Про відмову від оздоровлення згідно з цим Порядком батьки (особи, які 

їх замінюють)  повідомляють Центр письмовою заявою до дати початку оздоровчої 

зміни.  

14. Центр, у тридцятиденний термін після отримання від оздоровчого 

закладу акту виконаних робіт або іншого документу що підтверджує факт 

відпочинку або оздоровлення Отримувачів послуги, перераховує кошти  закладу   

відповідно Угоди.  

15. У разі дострокового вибуття особи з  закладу відпочинку або 

оздоровлення, відшкодування вартості путівки здійснюється за фактично 

використані ліжко-дні, що обумовлюється додатковою угодою. 

16. Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів)  

закладу відпочинку або оздоровлення не відшкодовується.  



17. Відшкодування вартості путівки на відпочинок або оздоровлення 

Отримувачів послуги, відповідно до цього Порядку, здійснюється в межах 

кошторисних призначень на відповідний рік.  

18. Ведення бухгалтерського обліку, реєстрація, облік бюджетних 

зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням 

бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.  

19. Кошти  використовуються відповідно до законодавства за їх цільовим 

призначенням. 

 
РОЗРОБЛЕНО: Покровським центром  

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя» 

Директор центру                                                       О. Потапчук 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                            

Керуючий справами виконкому ради                             А. Жук             

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  Н.Іваньо 

 

 


