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Правила прийому дітей до відділення соціальної реабілітації СОЦСР 

«Смарагдове місто» 
 

  Соціально-реабілітаційне відділення Центру комплектується дітьми 
шкільного віку та дошкільного віку (3-18років) на основі можливостей 
матеріальної бази  з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 
 Комплектування соціально-реабілітаційного відділення Центру 
вихованцями з числа діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 
дітей-інвалідів,  діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, які опинились в 
складних життєвих обставинах, здійснюється  департаментом освіти  і  науки   
облдержадміністрації   із  навчально-виховних  закладів  області. До Центру також 
можуть направлятися  обдаровані  діти  з числа переможців районних та обласних 
конкурсів, олімпіад, змагань. 
 Графік заїзду дітей до Центру та термін  перебування вихованців      
встановлюється   управлінням  освіти  і  науки  облдержадміністрації. 
 
          Для  зарахування  до  Центру  необхідно  надати  наступні документи: 
- медична  картка  дитини ( форма  № 026/у); 
- виписка  з  історії  хвороби  з  результатами   медичного   обстеження, у тому  числі   
- лабораторних  аналізів  крові , сечі, висіву із зіву  на  дифтерію, висіву  калу на   

збудників  кишкових  інфекцій, ентеробіоз; 
- довідка  від  лікаря-психіатра про стан психічного здоров`я; 
- картка профілактичних  щеплень (форма  № 063/о); 
- довідка  від  дільничого  лікаря-педіатра  про  відсутність  інфекційних  

захворювань   за  місцем  проживання  дитини; 
- фотокартка дитини; 
- копіями свідоцтв про народження або паспорт дитини; 
- даними про родичів дитини (прізвище, ім’я та по-батькові, їх адреса, 

телефон), інформацією щодо самовільного залишення інтернатного закладу 
(якщо такі випадки мали місце); 

- психолого-педагогічні картка або характеристика дитини; 
- виписками з календарних планів навчальних програм, зошитами, ручками, 

щоденниками для продовження навчання; 
- сезонним, спортивним одягом, взуттям, предметами особистої гігієни, 

костюмами (під час спеціалізованих заїздів). 
 
До Центру не  приймаються діти: 

- із захворюваннями в гострому періоді;  
- з хронічними хворобами в стані загострення; 
- з інфекційними, паразитичними захворюваннями та дітей, які мали 

контакт з такими хворими до закінчення строку ізоляції; 
- хворих на цукровий діабет, бронхіальну астму, епілепсію;  
- з усіма формами туберкульозу та венеричними захворюваннями; 
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- з вродженими вадами серця за наявності недостатності кровообігу будь-
якого ступеню, з пароксизмальною тахікардією; 
             -з усіма захворюваннями, які потребують сторонньої допомоги в 
обслуговуванні; 

 - з судомними нападами, епілептиформними еквівалентами, 
синкопальними станами; 

- з розумовою відсталістю важкого та глибокого ступеню, паталогічним 
розвитком особистості з вираженими розладами поведінки; 

- з кровотечами, що часто повторюються та супроводжуються великою 
втратою крові; 

- з  залежністю  від  психоактивних  речовин та  алкоголю   
 

Телефони для довідок:  
дитячий садок (06262) 5-53-49;  
секретар (06262) 5-55-44); 
медичний пункт (06262) 5-56-30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


