file_0.png

file_1.wmf


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, 39600, тел. 2-44-95, тел./факс (05366) 3-61-67, тел. 2-20-89, 
E-mail: vssmkremen@mail.ru

23.01.2017№ 01-25/98		                         	на № _________ від _________
Директору 
Департаменту освіти
виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради
Полтавської області
МОСКАЛИКУ Г.Ф.
                                                                                      39600, м. Кременчук
                                                                             вул. Лейтенанта Покладова, 3

Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради розпочало формування банку даних дітей пільгових категорій на літнє оздоровлення 2017 року. Просимо сприяти в інформуванні батьків, дітей пільгових категорій про можливість оздоровлення дітей за рахунок державного, обласного та міського бюджетів. Для реєстрації в  банку даних дітей пільгових категорій на літнє оздоровлення 2017 року одному з батьків (або законних представників) необхідно звернутись до управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради для написання заяви з наступним пакетом документів: 
1. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (свідоцтва про смерть обох батьків, рішення органу опіки та піклування, рішення про надання дитині статусу, рішення про встановлення опіки та призначення опікуна, посвідчення опікуна, рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав, витяг з єдиного державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька).
2. Бездоглядним та безпритульним дітям:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (довідка з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради).
3. Дітям з багатодітних сімей:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія посвідчення дитини з багатодітної сім`ї, або, у разі його відсутності – лист структурного підрозділу, відповідального за видачу посвідчень, про встановлення статусу багатодітної сім`ї.
4. Для дітей з малозабезпечених сімей, сім`ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.
5. Дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків та дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.
6. Дітям з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- витяг з протоколу Координаційної ради у справах сімей та дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради про направлення дитини на оздоровлення.
7. Дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д).
8. Дітям із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці:
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана на одного з батьків (осіб, що їх замінюють), з зазначенням у ній відомостей про дитину.
9. Дітям, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення:  
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- документи, що підтверджують статус батьків дитини, які загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення (посвідчення учасника бойових дій, видана на одного з батьків, або копія посвідчення члена сім’ї загиблого, або довідка з військової частини, в якій зазначено, що особа брала участь в антитерористичній операції).
10. Дітям, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія посвідчення учасника бойових дій, видана на одного з батьків, або копія посвідчення члена сім’ї загиблого.
11. Дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.
12. Талановитим та обдарованим дітям (переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, учасникам дитячих творчих колективів та спортивних команд):
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копії посвідчення, сертифікату, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади, міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів, отриманих за останні 2 роки;
- довідка з дитячого творчого колективу або спортивної команди про участь дитини у діяльності та досягненнях колективу/команди в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, спартакіадах, за підписом керівника закладу, до якого належить колектив або команда.
13. Відмінникам навчання:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- клопотання навчального закладу з копіями табелів успішності учня/учениці, отриманих за останні 2 роки.
14. Лідерам дитячих громадських організацій:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- клопотання керівного органу громадської організації.
15. Дітям, які перебувають на диспансерному обліку:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- медична довідка встановленого зразка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку.
16. Дітям, батьки яких є працівниками бюджетної сфери:
- копія свідоцтва про народження;
- довідка з місця роботи одного з батьків.
За детальною інформацією батьки можуть звернутися до управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою: пл. Перемоги, 2, каб. 522, тел.: 2-20-89. Графік роботи:      пн.-чт. з 8.00 до 17.15, пт. з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Начальник управління
у справах сім’ї, дітей та молоді				    Н.Г.ЗАВОДЧІКОВА
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