
25-04 

 

ЗАЯВА 
 
Прошу Вас включити до банку даних мого (мою) сина (доньку), підопічного:  

Прізвище, ім’я, по батькові  дитини ____________________________________________________ 

Дата народження дитини:  ___________ року народження,  
                                            (число, місяць, рік) 

Місце навчання дитини:________________, _____клас 

Адреса реєстрації дитини: ______________________________________________________________ 

Адреса проживання дитини: ____________________________________________________________ 

Моя дитина належить до пільгової категорії ______________________________________________ 

 

 Для направлення на оздоровлення: 

 
 

 

до ДП УДЦ «Молода гвардія» в період з ___________ по ___________ згідно з Положенням про порядок 
направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства «Український дитячий центр 
«Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого Наказом міністерства соціальної 
політикиУкраїни від 02.06.2020 № 358; 

 
 

до ДПУ «МДЦ «Артек» в період з ___________ по ___________ згідно з Положенням про порядок направлення 
дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України Міжнародний дитячий центр 
«Артек» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого Наказом міністерства соціальної політикиУкраїни від 
02.06.2020 № 359; 

 
 

до таборів Полтавської області/Чорного моря/інших областей України в період з ___________ по 

___________  згідно з Порядком направлення дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки, до 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого рішенням 
Полтавської обласної ради від 28.02.2020 №1288; 

 
 

до позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Полтавської області в період з ___________  
по ___________  відповідно до Положення «Про порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади», затвердженого 
рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 

31.12.2020 №141. 
 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові матері дитини: _______________________________________________,  

Місце роботи, посада,  контактний телефон матері: __________________, _____________________ 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові батька дитини: _______________________________________________,  

Місце роботи, посада,  контактний телефон батька: __________________, _____________________  
 

Прізвище, ім’я, по-батькові опікуна дитини: ______________________________________________ 

Місце роботи, посада, контактний телефон опікуна: _________________, _____________________,  
 

До заяви додаю: 

- Паспорт заявника (сканкопія) 

- Свідоцтво про народження дитини (сканкопія) 

- Документи, що підтверджують належність дитини до пільгової категорії (сканкопії) 

 
Спосіб отримання результату послуги: 

 

            особисто                                                  SMS-повідомлення                 

 

____________                                                                                    _______________ 
         (дата)                                                                                                                                (підпис) 
 

 

 

Департаменту у справах сімей та дітей 

Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської 

області 

 

__________________________________ 

(П.І.П. заявника) 

__________________________________ 
(адреса) 

___________________ 
(номер контактного телефону) 



Згідно п. 4 розділу 3 Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного 

підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики України від 02.06.2020 № 359  і державного підприємства «Український дитячий центр 

«Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 

02.06.2020 № 358 діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та мають право на отримання безоплатної 

путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 10, 20 чи 30 відсотків вартості, за відсутності відповідної 

путівки можуть отримати путівку з більшою частковою оплатою вартості, яку може запропонувати Департамент у 
справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за бажанням батьків 

(осіб, які їх замінюють). Згідно п. 3 розділу 3 ПОРЯДКУ направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету дитина пільгової 

категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 10 чи 20 відсотків 

вартості, у разі відсутності відповідної путівки може отримати путівку з меншою частковою оплатою вартості, яку може 

запропонувати Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють). Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 

1 червня 2010 року, № 2297-VІ надаю згоду Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області на обробку моїх особистих персональних даних та моєї дитини з первинних 

джерел (паспорт, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, свідоцтво про народження, довідки про стан здоров’я Ф 079 та інше), 

відомостей, які надаю про себе та свою дитину, з метою забезпечення  відносин у сфері культури, дозвілля,  спортивної та 
соціальної діяльності згідно з  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Персональні дані можуть 

надаватись третім особам у випадках, передбачених законодавчо-нормативними документами та для реалізації 

повноважень органами державної влади, органами місцевого самоврядування. 

                                                                

______________                                                                              _______________ 
          (дата)                                                                                                                                 (підпис) 

 

 
 

 (ініціали та прізвище адміністратора) 

 

___________________________________ 

(підпис) 

 

 (Реєстраційний номер) 

 

                 ___________________________________ 

 (дата) 

 


