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11.04.2019р. № 441/48-15/23в
Керівникам закладів освіти
м. Івано-Франківська

Про графіки оздоровчих змін
в МДЦ «Артек» та ДП
«УДЦ «Молода гвардія» на 2019р.

Надсилаємо Вам графіки оздоровчих змін на 2019 рік до державного
підприємства «М іжнародний дитячий центр «Артек» (м. Київ, Київська область) та
державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м. Одеса).
У вказаних закладах упродовж року мають змогу оздоровлюватись діти з числа
пільгових категорій (сироти, позбавлені батьківського піклування, з особливими
освітніми потребами, діти, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних
сім ’ях, родинах учасників АТО/ООС, переможці міжнародних, всеукраїнських
конкурсів, олімпіад, фестивалів, змагань тощо).
Переважна більшість путівок надається дітям зазначених категорій 100% за
рахунок державного бюджету. Також можлива часткова оплата вартості путівки за
рахунок коштів батьків дітей.
Відповідальною особою за формування та направлення дітей на оздоровлення
у зазначені заклади є головний спеціаліст департаменту молодіжної політики та
спорту Івано-Франківської міської ради В ел я н и к М ар ія М и к ол аїв н а (контактний
телефон 0668122141).
Рекомендуємо
Вам
використати
можливість
направлення упродовж
календарного року в зазначені дитячі оздоровчі заклади учнів вказаних категорій,
батьки яких виявили бажання, щоб діти мали змогу оздоровитись та відпочити, а
також довести дану інформація до відома класних керівників, дітей та батьків учнів,
а також розмістити її на шкільних веб-сайтах та інформаційних дошках.
Дану інформацію також буде розміщено на веб-сайті Департаменту освіти та
науки в рубриці «Оздоровлення та відпочинок дітей».

Директор Департаменту освіти та
І.Валько
53-56-65

Графік змін
на 2019 рік до державного підприємства
«Український дитячий центр «Молода гвардія»
№
п/п

Номер та назва зміни

Дата

І зміна

1.

«Я - українець, і я цим
пишаюсь»

з 27 лютого до 19 березня^019 року

II зміна

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Нове життя нового прагне
слова»
III зміна

«Вектор на майбутнє»
IV зміна

«До кришталевих джерел»
V зміна

«Крок до успіху»
VI зміна

«Мистецька академія»
VII зміна

«Усі ми діти твої, Україно»
VIII зміна

«Незламні. Вільні. Незалежні»
IX зміна

«Я — бренд своєї країни»
X зміна

«Гартуємо волю і міць»
XI зміна

«Платформа безпеки»
XII зміна

«Ми - європейці!»
XIII зміна

«Святкова Україна»

з 22 березня до 11 квітня 2019 року
з 14 квітня до 04 травня 2019 року
з 07 до 27 травня 2019 року
з 30 травня до 19 червня 2019 року
з 22 червня до 12 липня 2019 року
з 15 липия до 04 серпня 2019 року
з 07 до 27 серпня 2019 року
з 04 до 24 вересня 2019 року
з 27 вересня до 17 жовтня 2019 року
з 20 жовтня до 09 листопада 2019 року
з 12 листопада до 02 грудня 2019 року
з 05 до 25 грудня 2019 року

)-5

Графік змін
на 2019 рік до державного підприємства
«Міжнародний дитячий центр «Артек»
за адресою: м .Київ, Пуща-Водтця, 14-та лінія
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Н о м е р та назва зміни
І зміна

«Ти потрібен Україні!»
II зміна

«Артек збирає друзів»
III зміна

«Академмістечко Артек»
IV зміна

«Разом заради розвитку»
V зміна

«Артек - місто професій»
VI зміна

«Молодь творить майбутнє»
VII зміна

«Змінимо світ на краще!»
VIII зміна

«Наша земля - Україна»
IX зміна

«Старти юніорів»
X змін а

«Артеківська козацька січ»
XI зміна

«Знай свої права»

Дата

з 28 лютого до 20 березня 2019 року
з 23 березня до 12 квітня 2019 року
з 15 квітня до 05 травня 2019 року
з 08 до 28 травня 2019 року
з 31 травня до 20 червня 2019 року
з 23 червня до 13 липня 2019 року
з 16 липия до 05 серпня 2019 року
з 08 до 28 серпня 2019 року
з 31 серпня до 20 вересня 2019 року
з 25 вересня до 15 жовтня 2019 року
з 18 жовтня до 07 листопада 2019 року

XII зміна

12.
13.

«Говори українською - твори
державу»
XIII зміна

«Зимова феєрія»

з 11 листопада до 01 грудня 2019 року
з 04 до 24 грудня 2019 року

