З метою якісного надання послуг відпочинку та оздоровлення влітку
2017 року відділ молоді та спорту Галицької районної державної
адміністрації приймає заявки на оздоровлення дітей пільгових категорій.
Інформуємо, що згідно Закону України "Про оздоровлення та відпочинок
дітей", до пільгових категорій відносяться:
- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування (наявність єдиного
квитка);
- діти-інваліди (наявність відповідного посвідчення);
- діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей);
- діти з малозабезпечених сімей (які офіційно отримують матеріальну
допомогу в управлінні праці та соціального захисту);
- обдаровані та талановиті діти (грамоти районного, обласного,
всеукраїнського і міжнародного рівнів, відмінники навчання);
- діти, які перебувають на диспансерному обліку (наявність відповідної
медичної довідки);
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту";
- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній
операції, дітей;
- один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
масових акцій громадянського протесту;
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
Впродовж року можна оздоровитися в УДЦ "Молода гвардія"
(м. Одеса) та УДЦ «Артек» (Київська область, Пуща–Водиця), протягом
літніх місяців – на території області (на офіційному веб-сайті районної
державної адміністрації розміщено Положення про порядок направлення
дітей для оздоровлення та відпочинку до ДП "УДЦ "Молода гвардія" та ДП
"УДЦ "Артек").
Перелік документів, які необхідно надати для отримання послуги:
- заява батьків про оздоровлення дитини;
- ксерокопія свідоцтва про народження дитини;
- ксерокопії документів, що підтверджують належність до відповідної
категорії сім’ї або дитини.

Заяву на відпочинок та оздоровлення дитини можна написати щодня
(окрім суботи та неділі) з 08.00 до 17.00 год. у відділі молоді та спорту за
адресою: м. Галич, пл. Волі,1, каб.17, тел. 2-11-89.

