Інформація для батьків

Графік заїздів дітей на 2019 рік

Дата початку заїзду

Дата закінчення заїзду

Тривалість заїзду, днів

03.06.2019

16.06.2019

14

18.06.2019

01.07.2019

14
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03.07.2019

16.07.2019

14

18.07.2019

07.08.2019

21

09.08.2019

29.08.2019

21
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Вартість путівки - на 14 днів - 5040,00 грн ; на 21 день - 7560,00 грн.

Вартість одного ліжко/дня з особи становить 360,00 грн.

За інформацією звертатись за телефонами: 26-74-33, 0673603818, 0679758104,
0966847890

Наші банківські реквізити: КП ДСОК "Електронік-Рівне"

р/р UA643333910000026006060038323 в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 333391 ЗКПО
31383192

Для юридичних осіб наводимо додатково наступні дані:

Свідоцтво реєстрації платника ПДВ: 100286089

Індивідуальний податковий номер: 313831917160

Для отримання путівки необхідно перерахувати кошти на вище згаданих банківських
реквізитах.

При завчасному бронюванні путівок необхідно провести попередню оплату 50% від
вартості путівки, де зазначити прізвище, ім'я, по-батькові відпочиваючого, та дату заїзду.
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ВІДПРАВЛЯЮЧИ ДИТИНУ У ДИТЯЧИЙ ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД БІЛЬШІСТЬ
БАТЬКІВ ТУРБУЄ РЯД ПИТАНЬ,

НАЙЧАСТІШЕ - ЦЕ:
-

Чи охороняється територія закладу?
Як організоване харчування дітей?
Чи є належне медичне обслуговування?
Як налагоджений побут дітей?

Відповіді на ці питання багато в чому визначають рішення батьків щодо вибору закладу
для оздоровлення своїх дітей

Шановні батьки, вибираючи КП ДСОК «Електронік-Рівне» - Ви можете бути впевнені,
що ваші діти перебуватимуть у комфортних і безпечних умовах. Фізична, психологічна та
медична безпека - це основи, на яких будується робота нашого санаторію.

ОХОРОНА ТЕРИТОРІЇ

Територія санаторію огороджена і знаходиться під цілодобовою охороною. Вихід дітей
за межі закладу цілодобово контролюється вихователями та черговими, які чітко
облікують рух дітей. У нічний час контроль здійснюється охоронцями та черговим
адміністратором.

ХАРЧУВАННЯ

У санаторії організоване п'ятиразове харчування дітей. Меню складається медичною
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сестрою з дієтичного харчування згідно збірників рецептів

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

В першу чергу, щоб потрапити у санаторій дитина повинна пройти медичний огляд і
надати довідку, що підтверджує її право перебувати у дитячому колективі. У закладі
цілодобово функціонує медичний пост, куди дитина у супроводі вихователя може
звернутися при найменших симптомах погіршення здоров'я, а далі відповідальність за
здоров'я дитини несуть кваліфіковані медичні працівники, що працюють у санаторії.

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

У санаторії діти проживають у спальних корпусах - це три трьохповерхові приміщення.
На кожному поверсі проживає один загін (30-40 дітей) у 2-х, 3-х та 6-ти місних кімнатах.

У кожному номері:
-

ліжка з ортопедичними матрацами;
індивідуальні тумбочки;
шафи для одягу та взуття;
столи;
об'єднаний санвузол (ванна, душ);
вода гаряча цілодобово (при потребі).

На кожному поверсі є: дозвілева кімната з телевізором, ігрова кімната зі столом для
настільного тенісу, кімната особистої гігієни, балкон.

Діти забезпечуються повним комплектом постільної білизни та рушниками. Заміна
кожних 10 днів.
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При виборі батьками нашого закладу, вони мають можливість оздоровити своїх дітей
протягом 14 днів або 21 дня відповідно до графіка заїздів.

У день заїзду прийом дітей розпочинається о 9:00 годині.

Дітей можна відвідувати у будь-який день протягом зміни з 9:00 до 14:00 та з 16:00 до
20:00. Вхід на територію комплексу дозволяється лише у визначений адміністрацією
«Батьківський день»

Перелік документів, котрі повинна мати дитина, прибувши на санаторно-оздоровчу зміну

1. Путівка у санаторій.

2. Копія свідоцтва про народження.

3. Санаторно-курортна карта або довідка від педіатра.

4. Довідка про епідеміологічне оточення.
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5. Довідка про відсутність скабієсу та педикульозу.

6. Довідка про щеплення.

Шановні батьки! В разі відсутності хоча б одного з документів, дитину не зможуть
прийняти в дитячий санаторно-оздоровчий комплекс "Електронік-Рівне".

Що необхідно взяти дитині у санаторій?

- Декілька комплектів натільної білизни, шкарпетки (тонкі, теплі)

- Одяг та взуття по сезону (штани, шорти), включаючи теплі речі (байка. куртка з
капюшоном), спортивний костюм.

- Зручне взуття на спекотну та прохолодну погоду, кросівки, тапочки гумові (для лушу).

- Купальник (для дівчаток), плавки (для хлопчиків).
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- Головний убір від сонця.

- Сценічні костюми, реквізити та музичні інструменти. якщо вони не великі за об'ємом.

- Парасолька або дощовик.

- Засоби особистої гігієни: мило для рук, мило для прання, зубна щітка, зубна паста,
шампунь, дезодорант, платочки (одноразові).

- Предмети особистої гігієни для дівчат.

- Кишенькові гроші, але небагато.

Що не рекомендується брати з собою у санаторій?

— Велику суму грошей.

— Цінні речі, які було б дуже шкода зламати або втратити (електронна книга, планшет,
ноутбук, ювелірні вироби і т.д.).
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— Медичні засоби (є стаціонарний медпункт).

Якщо дитина потребує якихось особливих медикаментів, обов’язково повідомте про це
лікарів санаторію.

Якщо Ваша дитина повинна приймати протягом зміни ліки на регулярній основі, їх
необхідно передати лікарю, що проводить огляд дитини під час оформлення у санаторій.

Речі, які категорично заборонено брати з собою у санаторій

— Наркотики.

— Спиртні напої (включаючи слабоалкогольні).

— Тютюнові вироби.

— Будь-яку піротехніку (петарди, хлопавки і т.д.).

— Ножі, рогатки і т.д.

9 / 19

Інформація для батьків

У разі виявлення у дитини вище перелічених предметів її буде достроково
відраховано з санаторію без відшкодування вартості путівки. Якщо ж у дитини
будуть виявлені наркотичні речовини, інформація буде передана до поліції.

НАШ РЕЖИМ ДНЯ

- 8 00 -

Підйом

- 8 10 - 8 30 -

Ранковий туалет

- 8 30 - 9 00 -

Ранкова гімнастика

- 9 00 - 9 30 -

Сніданок

- 9 30 - 13 00 - Надання медичних послуг

- 13 00 - 14 00 - Обід

- 13 45 - 14 30 - Медичні процедури
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- 14 00 - 15 00 - Оперативна нарада з вихователями

- 14 30 - 16 00 - Тиха година

- 16 30 - 17 00 - Полуденок

- 17 00 - 19 00 - Спортивно-масові заходи, культмасові заходи

- 19 00 - 19 30 - Вечеря

- 19 30 - 20 30 - Загонові вогники, колективні творчі справи

- 20 30 - 21 00 - Друга вечеря

- 21 00 - 22 30 - Дискотека

- 22 30 - 23 00 - Особиста гігієна. Відбій

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!
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ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ПУТІВОК
НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм надання грошової допомоги для компенсації вартості
путівок на оздоровлення дітей (далі – грошова допомога) через безготівкове
перерахування дитячим закладам оздоровлення, відпочинку та санаторіям.

2. Пріоритетним напрямком оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, є забезпечення їх путівками на оздоровлення.

3. Путівками шляхом надання грошової допомоги забезпечуються діти віком від 7 до 17
років включно, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та проживають
на території Рівненського району (далі – діти пільгових категорій).

4. Грошова допомога надається комунальним закладом „Рівненський обласний центр
організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді”
Рівненської обласної ради (далі – Уповноважений орган).

5. Путівками шляхом надання грошової допомоги у розмірі двох прожиткових мінімумів
для дитини від 6 до 18 років, який діє на момент заїзду дитини до дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку, санаторію забезпечуються 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, зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які
перебувають на диспансерному обліку, талановиті та обдаровані діти - переможці
міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських
організацій, дитячі творчі колективи та спортивні команди, діти працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Путівками шляхом надання
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грошової допомоги у розмірі повної вартості путівки до обраного батьками (особами, які
їх замінюють) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, санаторію забезпечуються
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 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, діти, 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, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди,
діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов'язків, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних
аварій, катастроф, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей.

6. Путівкою шляхом надання грошової допомоги забезпечується дитина пільгової
категорії відповідно до цього Порядку один раз на рік з урахуванням того, що їй не
надавалася у поточному році путівка (компенсація вартості путівки) до дитячих закладів
оздоровлення, відпочинку та санаторіїв за рахунок бюджетних коштів (державного та
місцевих бюджетів).

7. Строк перебування дитини пільгової категорії у дитячому закладі оздоровлення та
відпочинку, санаторії становить 21 день.

8. Забезпечення путівками дітей пільгових категорій проводиться шляхом надання
грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування
дитячим закладам оздоровлення, відпочинку та санаторіям, які входять до державного
реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики (далі – дитячі заклади), за надання послуг
із оздоровлення.

9. Батьки дітей пільгових категорій мають право вільного вибору дитячого закладу
розташованого на території Рівненського району та області.

Перелік документів, необхідних для взяття на облік для забезпечення путівкою
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Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги
одним із батьків дитини пільгової категорії подаються до Відповідального підрозділу,
разом із заявою про взяття на облік для отримання путівки, відповідні документи:

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

копія свідоцтва про народження дитини,

копія документа, який підтверджує статус дитини - сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування;

2) для дітей, 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 осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов’язків,

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

дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи,

бездоглядних та безпритульних дітей,
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дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до
самообслуговування,

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

копія свідоцтва про народження,

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для 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:

копія свідоцтва про народження дитини, батько/матір якої внесені до списку осіб, смерть
яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, який затверджений наказом
Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 „Про
затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової
грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника”;

4) для дітей із малозабезпечених сімей:

копія свідоцтва про народження дитини,

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, яка
дійсна на момент заїзду до дитячого закладу;
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5) для дітей із багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження дитини,

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, або, у разі його відсутності, довідка про
склад сім’ї;

6) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

копія свідоцтва про народження дитини,

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана на одного з батьків
(осіб, що їх заміняють), із зазначенням у ній відомостей про дитину;

7) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження;

форма первинної облікової документації № 079/о „ Медична довідка на дитину, яка
від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, у якій описано стан
здоров’я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом;

8) для талановитих і обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
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копія свідоцтва про народження дитини,

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні
досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю,
змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного
рівнів (1–3-є особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та
попереднього років;

9) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців міжнародних,
всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад:

копія свідоцтва про народження,

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу,
до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда,

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні
досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю,
спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного
рівнів (1–3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

10) для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження дитини,

копія табеля за останній навчальний рік;
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11) для лідерів дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження дитини,

клопотання керівного органу громадської організації.

18. Під час подання копій документів, передбачених пунктом 17 цього Порядку,
подаються оригінали зазначених документів.

19. Не раніше ніж за 3 дні до заїзду у дитячий заклад дитина повинна пройти медичний
огляд у встановленому законодавством порядку та отримати форму первинної облікової
документації № 079/о „Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку”, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17
червня 2013 року за № 990/23522.

20. Путівка на дитину, яка прибула в обраний її батьками (особою, яка їх замінює)
дитячий заклад, оформляється працівником такого закладу під час заїзду дитини та
відповідно до договору і списків, поданих Відповідальним підрозділом.

21. Під час виїзду дитини з відповідного дитячого закладу її батькам (особі, яка їх
замінює) видається копія зворотного талону до путівки, засвідчена підписом керівника та
печаткою дитячого закладу.
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