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І. Загальні положення

1.1. Дитячий позаміський оздоровчий табір «Горизонт» (далі -  

табір) є структурним підрозділом Гадяцького профільного ліцею імені 

Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради, який призначений для 

оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце 

розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології 

для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до 

державних соціальних стандартів.

1.2. Основною метою діяльності табору є реалізація права кожної 

дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного 

дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до 

індивідуальних потреб.

1.3. Найменування дитячого оздоровчого табору:

• повна назва закладу: дитячий оздоровчий табір «Горизонт»;

• скорочена -  ДОТ «Горизонт».

1.4. Табір у своїй діяльності керується Конституцією України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Законами 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Типовим положенням про 

дитячий оздоровчий табір, іншими нормативними актами, а також цим 

Положенням.

1.5. Місце знаходження: село Вельбівка Миргородського району 

Полтавської області.



II. Організаційно-правові засади діяльності 

табору «Горизонт»

2.1. Табір діє на підставі положення, що затверджується засновником.

2.2. Табір є юридичною особою, має власний кошторис.

2.3. Власник табору установлює тривалість оздоровчої зміни, з 

урахуванням вимог державних санітарних правил і норм улаштування, 

утримання і організації режиму діяльності табору, а також рекомендацій 

місцевих органів охорони здоров’я.

2.4. Приймання дітей до табору здійснюється з урахуванням їх віку та 

стану здоров’я.

2.5. Дитячий оздоровчий табір приймає на оздоровлення та 

відпочинок дітей віком від 7 до 18 років, які перебувають у ньому самостійно.

З урахуванням профілю діяльності та медико-психологічних показників 

здоров’я дитини власником можуть установлюватись окремі обмеження 

щодо приймання дітей до табору як за віком, так і за станом здоров’я.

2.6. Власник ДОТ „Горизонт”:

- затверджує положення табору;

- призначає і звільняє завідувача табору ;

- забезпечує безпечні умови організації відпочинку та оздоровлення дітей:

забезпечує функціонування табору, його комплектування 

технологічним та іншим обладнанням, належну підготовку до проведення 

відпочинку та оздоровлення дітей.

2.7. Забезпечення табору інвентарем, технічним та іншим обладнанням, 

відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку 

дітей, здійснюється засновником.
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III. Порядок прийому дітей до дитячого оздоровчого 

табору «Горизонт»

3.1. Прийом дітей до табору здійснюється на підставі наказу місцевих 

органів управлінь освітою, путівки до табору, за наявності свідоцтва про 

народження (або його завіреної копії) та медичної довідки про стан здоров’я 

дитини, профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення.

3.2. Путівка до табору -  це документ, який засвідчує право дитини на 

отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, умови перебування в 

такому закладі і визначає вартість з оздоровлення та відпочинку для однієї 

дитини в конкретному закладі, відповідно до умов регіону та можливостей 

табору.

3.3. До табору діти можуть прибувати з батьками або іншими 

законними представниками чи у складі груп з особами, які їх 

супроводжують.

3.4. З урахуванням віку та інтересів дітей у таборі створюються загони, 

наповнюваність яких визначається типовими штатними нормативами та 

державними санітарними правилами і нормами улаштування, утримання і 

організації режиму' діяльності дитячих закладів.

3.5. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку в таборі 

здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів 

і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я та 

з використанням різноманітних організаційних форм роботи, передбачених 

Положенням.

3.6. Відрахування дитини з табору здійснюється за бажанням батьків 

або інших законних представників чи на підставі медичного висновку 

про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому 

закладі, або за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку.
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IV. Організація оздоровчо-виховного процесу та процесу 

відпочинку, харчування та медичного обслуговування в 

дитячому оздоровчому таборі «Горизонт»

4.1. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку в таборі 

здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і 

здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я 

відповідно до режиму дня, затвердженого директором ліцею.

4.2. Табір створює необхідні умови для змістовного, активного 

відпочинку та оздоровлення дітей , їх інтелектуально-пізнавальної діяльності, 

розвитку творчих здібностей, формування навичок здорового способу життя, 

забезпечення умов для занять фізичною культурою.

4.3. Зміст, форми і методи культурно-пізнавальної, виховної, 

інформаційно-методичної, організаційно-масової та оздоровчо-спортивної 

роботи з учнями в таборі визначаються його завідувачем за погодженням із 

директором ліцею з урахуванням державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих оздоровчих 

закладів.

4.4. Відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які 

перебувають у таборі, несуть працівники табору, згідно посадових обов’язків.

4.5. Надання дітям та працівникам табору медичної допомоги та 

лікування на догоспітальному етапі здійснюються медичними працівниками 

табору.

4.6. Табір створює умови для роботи медичного персоналу та проведення 

лікувально-профілактичних заходів:

• надавати дітям невідкладної медичної допомоги;

• здійснювати заходів для госпіталізації (у разі показань) та 

інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;

• забезпечувати медичний контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічного та протиепідемічного режиму;
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• здійснювати контроль за організацією та якістю 

харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної 

діяльності;

• проводити санітарно-просвітницьку роботу серед дітей та педагогічних 

працівників.

4.7. Споруди, будівлі та інші приміщення повинні відповідати 

санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.

4.8. У кожному приміщенні на видному місці розміщується план 

евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений завідувачем табору.

4.9. У таборі створюються безпечні умови перебування дитини, 

забезпечується охорона її життя і здоров’я, особистого майна, надання 

медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, виконання освітніх 

програм, організація змістовного дозвілля тощо.

4.10. Табір забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх 

нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки 

продукції, визначених нормативними документами.

4.11. Завідувач табору здійснює обов’язковий постійний контроль за 

якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічних та 

протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, 

за проведенням роботи з формування здорового способу життя.

V. Управління та кадрове забезпечення дитячого 

оздоровчого табору «Горизонт»

5.1. Табір очолює завідувач, якого призначає на посаду і звільняє з 

посади директор ліцею.

5.2. Завідувач табору:

• здійснює керівництво табором згідно з посадовими обов’язками;

• здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та



процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для 

оздоровлення та відпочинку дітей, складає план роботи табору і подає на 

затвердження директору ліцею;

• затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та 

табору, організовує інструктажі працівникам табору з техніки безпеки, 

профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання 

невідкладної долікарської допомоги;

• розробляє режим дня і подає на затвердження директору ліцею;

• здійснює контроль за використанням майна і коштів табору, 

укладає договори;

• видає в межах своїх повноважень накази та організовує і 

контролює їх виконання;

• забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, затверджує 

посадові інструкції (обов’язки) працівників табору, готує проекти штатних 

розписів та подає на затвердження та реєстрацію до Закладу освіти, який 

здійснює розподіл чисельності працівників за закріпленими статтями витрат;

• вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до 

працівників табору;

• несе відповідальність за виконання покладених на табір завдань 

та за результати фінансово-господарської діяльності табору;

• забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров'я 

дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

• здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує 

належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;

• відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно 

пройшли обов'язковий медичний огляд;

• приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення 

стосовно працівників табору;

• представляє інтереси табору в усіх установах, організаціях, на
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підприємствах; звітує перед власником про результати діяльності закладу; 

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються 

діяльності табору, організовує і контролює їх виконання;

• забезпечує спільно з власником раціональний підбір і 

розстановку кадрів, розробляє посадові обов'язки працівників табору;

• звітує директору ліцею про результати діяльності табору.

5.3. У таборі утворюється організаційна рада, яку очолює завідувач 

дитячого оздоровчого табору.

5.4. Організаційна рада табору:

• розробляє календарний план роботи;

• розглядає питання щодо поліпшення роботи табору;

• приймає рішення про організацію роботи гуртків;

• аналізує роботу членів педагогічного колективу; підводить 

підсумки оздоровчих, відпочинкових змін;

• приймає рішення про відрахування дітей із табору за порушення 

вимог внутрішнього розпорядку.

• робота організаційної ради проводиться відповідно до потреб 

дитячого табору

5.5. На посади педагогічних працівників приймаються особи,які 

мають педагогічну освіту.

5.6 Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу до 

табору, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної 

роботи за фахом не менш як три роки.

5.7. Для роботи в таборі, в літній період, можуть залучатися студенти 

педагогічних та інших навчальних закладів.

5.8. Під час оформлення на роботу працівники табору проходять 

інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання 

нещасним випадкам з дітьми.
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5.9. З кожним працівником табору укладається трудовий договір згідно 

із законодавством.

5.10. Умови та розмір оплати праці працівників табору визначаються 

відповідно до законодавства та колективного договору.

5.11. Чисельність працівників табору, які утримуються за штатним 

розписом, визначається відповідно до штатних нормативів.

VI. Учасники процесу оздоровлення та відпочинку 

в дитячому оздоровчому таборі «Горизонт»

6.1. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать 

діти і працівники табору.

6.2. При прийнятті на роботу, кожен працівник повинен подати 

санітарну книжку, бути ознайомленим з умовами праці, правилами 

внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

6.3. Працівники табору працюють згідно з графіком, затвердженим його 

завідувачем, з урахуванням вимог законодавства про працю.

6.4.Працівники табору мають право на:

• внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного 

процесу та процесу відпочинку;

• вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для продовження 

трудової діяльності в таборі;

• участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів 

самоврядування табору, у заходах, пов’язаних з організацією оздоровчо- 

виховного процесу та процесу відпочинку;

• вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи 

з дітьми;
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• соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання 

покладених обов’язків, відповідно до чинного законодавства;

6.5. Сезонні працівники табору, що утримуються за штатним 

розписом, які безпосередньо працюють з дітьми, на час роботи, крім прав, 

визначених у пункті 6.4 цього Положення, мають право на:

• забезпечення безоплатним місцем проживання на території табору;

• забезпечення харчуванням за плату.

6.6. Працівники дитячого оздоровчого табору зобов’язані:

• педагогічні та медичні -  перед початком роботи пройти 

спеціальну

підготовку в порядку, установленому нормативно-правовими актами;

• під час прийняття на роботу подати документ про проходження 

обов’язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми, 

та медичну книжку встановленого зразка;

• дотримуватися вимог цього Положення, виконувати 

правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції (обов’язки);

• берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати 

здоровий спосіб життя;

• виконувати накази і розпорядження завідувача дитячого 

оздоровчого табору, органів управління до сфери діяльності яких належить 

дитячий оздоровчий табір.

6.7. Діти під час перебування в таборі мають право:

• на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права 

дитини, на охорону життя, здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності, 

вільне висловлювання власних поглядів і переконань;

• на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або 

травмування;

• добровільний вибір видів діяльності та дозвілля, участь в оздоровчих 

програмах та програмах відпочинку табору;
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• отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку;

• на раціональне харчування;

• належні умови для повноцінного положення та відпочинку, розвитку 

їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, 

природоохоронною та краєзнавчою роботою, оволодіння іншими корисними 

навичками тощо;

• користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, 

оздоровчою, навчально-виробничою та корекційно-відновною базою табору;

• вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;

• звертатися до адміністрації дитячого оздоровчого табору для отримання 

інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, оздоровчих 

програм та програм відпочинку;

• захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних та 

інших працівників табору;

• у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати від адміністрації 

табору вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя.

6.8.Діти під час перебування у таборі зобов’язані виконувати правила 

внутрішнього розпорядку такого закладу.

6.9.Діти, які перебувають у таборі повинні:

• дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;

• підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, 

уміннями, практичними навичками здорового способу життя;

• дотримуватися морально-етичних норм;

• бережливо ставитися до державної комунальної та приватної власності.

6.10.Батьки або інші законні представники дітей мають право:

• ознайомитися з Положенням дитячого оздоровчого табору, правилами 

перебування дитини в таборі, змістом оздоровчих програм та програм 

відпочинку, в яких братиме участь дитина;

• захищати права та законні інтереси дитини.



6.11.Батьки або інші законні представники дітей зобов’язані:

• забезпечити дитину на час перебування в дитячому таборі 

необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

• провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим 

звичкам;

• забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

• подавати інформацію працівникам дитячого оздоровчого табору, 

особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;

• відвідувати дитину та у строк, визначений у путівці, 

забрати її з табору;

• відшкодувати заподіяні матеріальні збитки, що сталися 

внаслідок неправомірних дій дитини в таборі, відповідно до вимог чинного 

законодавства;

6.12. У таборі можуть функціонувати методичні об’єднання, до складу 

яких уходять учасники оздоровчо-виховного процесу і процесу відпочинку та 

спеціалісти певного професійного напряму.

VII. Фінансово-господарська діяльність та 

матеріально-технічна база дитячого оздоровчого табору 

«Горизонт»

7.1. Фінансово-господарська діяльність табору здійснюється відповідно 

до законодавства України, Статуту ліцею та цього Положення.

7.2. Управління та фінансова діяльність табору здійснюється за рахунок 

коштів відповідних бюджетів та додаткових джерел, не заборонених 

законодавством; приватних - за рахунок коштів власників, власних коштів від 

надання оздоровчих послуг та інших джерел, не заборонених законодавством 

України.

7.3. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності табір:

12
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• подає директору ліцею пропозиції щодо використання коштів за 

результатами фінансово-господарської діяльності;

• користується майном і земельною ділянкою, виділених ліцеєм для 

проведення діяльності;

• розвиває та утримує матеріально-технічну базу табору.

7.4.Додатковими джерелами фінансування табору можуть бути 

добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші 

надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для 

впровадження діяльності, передбаченої положенням.

7.5. Фінансово-господарська діяльність табору проводиться на основі 

кошторису, затвердженого відповідно до законодавства.

7.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності, 

статистичної звітності в таборі здійснюється у порядку, визначеному 

законодавством України.

7.7. Перед початком оздоровчого сезону власник забезпечує наявність у 

таборі наказу про відкриття закладу, акта про готовність закладу, санітарного 

паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і 

попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки, тощо.

7.8. Для відкриття оздоровчого табору місцевими органами виконавчої 

влади створюється спеціальна комісія в складі представників санітарно- 

епідеміологічної служби, органів державного пожежного і технічного 

нагляду, власників оздоровчого закладу, профспілкової організації, керівника 

закладу та інших представників, які перевіряють готовність оздоровчого 

закладу до приймання дітей, про що складається відповідний акт.

7.9.По закінченню оздоровчого періоду власник затверджує планове 

завдання щодо підготовки оздоровчого закладу до нового оздоровчого 

періоду і погоджує його з територіальною установою державної санітарно- 

епідеміологічної служби.

7.10.Фінансово-господарська діяльність дитячого оздоровчого табору 

провадиться відповідно до цього Положення та законодавства.



7.11. Дитячий оздоровчий табір у процесі провадження фінансово- 

господарської діяльності має право:

• самостійно розпоряджатися коштами, які надійшли на його рахунок, 

у межах кошторисних призначень;

• користуватися земельною ділянкою, розвивати та утримувати 

матеріально-технічну базу, користуватися майном, переданим в оперативне 

управління дитячому закладу оздоровлення, виключно в інтересах дітей 

відповідно до законодавства та цього Положення.

VIII. Діяльність табору у рамках міжнародного

співробітництва.

8.1. Табір може брати участь в міжнародних освітніх проектах із 

оздоровлення та відпочинку дітей в рамках угод, укладених ліцеєм.
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