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УКРАЇНА 
 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
 

вул. Озерна,18а, м. Київ, 04209; тел. (044) 467 99 73, (044) 467 82 56 

Е-mail: 37445416@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ: 37445416 
 

 

 

         Начальникові управління освіти  

        Оболонської районної в місті Києві 

        державної адміністрації 

        Наталії ВАХНЮК 

 

        Начальникові служби у справах дітей 

        та сім’ї Оболонської районної в місті 

        Києві державної адміністрації 

        Аллі БУРЛАЦІ 

 

        Директорові Оболонського районного 

        в місті Києві центру соціальних служб 

        Олені ДМИТРІЄВІЙ 

          

        Начальникові відділу молоді та спорту 

        Оболонської районної в місті Києві  

        державної адміністрації 

        Олександру ОБРАЗЦОВУ  

 

 

       Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації інформує про наявність безоплатних путівок для 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки віком від 7 до 

18 років (дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з 

інвалідністю; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; 

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; 

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей із 

багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули 

від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 

обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання 
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службових обов’язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно 

до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із 

батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій 

громадського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 

дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; 

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; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 

талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 

відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей - учасників 

дитячих творчих колективів і спортивних команд; дітей працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села) на I оздоровчу зміну 

тривалістю 21 календарний день до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в 

яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських). 

        Діти забезпечуються путівками до зазначених закладів за рахунок 

бюджетних коштів один раз на рік за умови, що путівка до дитячого закладу 

оздоровлення не надавалась їй у тому самому році за рахунок коштів місцевих 

бюджетів.  

        Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають право 

на отримання путівки за зареєстрованим місцем проживання. Діти, зареєстровані 

як внутрішньо переміщені особи, можуть отримати путівку за місцем фактичного 

проживання. 

       Графік заїзду:   

 «Соколята» (ТОВ «ЛАЯР СІТІ» Львівська область, Самбірський р-н, м. Хирів)    

5 путівок з 05.01.2022 по 25.01.2022. 
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«Артек-Прикарпаття» (ТОВ «Оздоровчо-профілактичний комплекс «Планета 

здоров’я» Львівська область, м.Трускавець)  5 путівок з 11.01.2022 по 31.01.2022. 

        Діти, направлені на оздоровлення та відпочинок, забезпечуються 4-х разовим 

харчуванням, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-

ігрових програмах, змаганнях, фестивалях, набувають досвіду громадської 

діяльності та спілкування з однолітками з різних адміністративно-територіальних 

одиниць України. Під час навчального року ними розглядаються теми в межах 

шкільної програми. 

       З метою забезпечення організації оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки просимо зазначену 

інформацію довести до відома батьків або особи, що їх замінює. 

        Отримати  детальну  інформацію  чи роз’яснення з  питань оздоровлення  та 

відпочинку дітей можна за телефонами 489 91 75, 467 39 75. 
 

 

Заступник начальника  управління – 

начальник відділу                                                                  Вікторія КАРПЕНКО   

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Кушніренко 489 91 75 

         
 


