
Перелік документів, необхідних для оформлення та 

отримання путівок: 

 
Для отримання безоплатних путівок подаються такі документи: 
 

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: 

 копія свідоцтва про народження; 

 копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

 

2) для дітей-інвалідів, здатних до самообслуговування: 

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій; 

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків; 

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 

антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів: 

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження; 

 копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії; 

 

3) для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства 

одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: 

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження; 

 довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку. 

 

4) для дітей із багатодітних сімей:  

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження; 

 копія посвідчення дитини або батьків з багатодітної сім’ї. 

 

Для отримання путівок з частковою оплатою в розмірі 10 % 

вартості: 

 
1) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до    пункту 19 

Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”: 

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження; 

 копія посвідчення учасника бойових дій батька / матері; 

 



2) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, 

всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад: 

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження; 

 копія нотаріально засвідченого перекладу посвідчення, диплома, грамоти, що 

підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця 

олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного рівня 

або всеукраїнського рівня, отримані впродовж поточного та попереднього 

років; 

 

Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 20 % 

вартості: 
 

1) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міських олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад: 

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження; 

 копії посвідчення, диплома, грамоти, що підтверджує відповідні досягнення, 

звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, 

змагання, спартакіади міського рівня, отримані впродовж поточного та 

попереднього років. 

 

Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 30 % 

вартості: 
 

1) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку: 

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження; 

 довідку з медичного закладу (Форма № 079/0). 

 

2) для талановитих та обдарованих дітей – переможців районних олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад: 

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження; 

 копії посвідчення, диплома, грамоти, що підтверджує відповідні досягнення, 

звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, 

змагання, спартакіади районного рівня, отримані впродовж поточного та 

попереднього років; 

 

3) для відмінників навчання:  

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження; 

 копія табелів успішності або похвальних листів за останні два роки. 

 

4) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій: 

 Додаток № 13 (оригінал дійсна 1 місяць) про реєстрацію місця проживання; 



 копія свідоцтва про народження; 

 характеристика, відзнака чи клопотання з дитячої громадської організації. 

 

Заяву, відповідні документи надавати до відділу у справах сім’ї, 

молоді та спорту Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації  за адресою: вул. Тимошенка, б. 16, к. 224.       
 

Години прийому:    Вівторок  – 14-00 – 17-00,  

                                Четвер –      10-00 – 13-00 

Інформація за т. 419-62-94   
 
 


