
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 20.06. 2019 № 227 

      м. Золотоноша 

Про проведення дитячого табору „Надія”  

 

Розглянувши клопотання Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги (19.06.2019 № 2000) щодо надання дозволу на проведення дитячого 

реабілітаційного табору „Надія”, керуючись п. 1 „а”, 6 „а”, 9 „а” ст.32 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

1. Провести табір „Надія” для дітей разом з батьками чи опікунами на базі 

Золотоніського міського центру соціальної допомоги з денним перебуванням 

протягом 10 днів із 01 липня до 12 липня 2019 року. 

2. Затвердити положення про дитячий табір „Надія” (додається). 

3. Призначити Неліну Л.Т., директора Золотоніського міського центру 

соціальної допомоги, директором табору „Надія”. 

4. Центру соціальної допомоги (Неліна Л.Т.) організувати роботу табору та 

забезпечити оздоровлення, проведення занять з соціально - психологічної 

реабілітації дітей, а також харчування дітей, супроводжуючих та персоналу 

табору. 

5. Призначити Микитчук В.О., завідувача ІІ відділення соціальної допомоги 

вдома Золотоніського міського центру соціальної допомоги, відповідальною за 

техніку безпеки під час виїздів за межі міста. 

6. Відділу культури (Щербатюк С.М. ) забезпечити проведення культурної 

програми та їх музичне оформлення протягом періоду роботи табору. 

7. Дозволити Золотоніському міському центру соціальної  допомоги   

(Неліна Л.Т.) використовувати кошти зі спеціального фонду установи для 

харчування батьків чи опікунів, обслуговуючого персоналу та на потреби 

табору згідно кошторисів. 

8. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови 

Ніщенко М.Е. та Золотоніський міський центр соціальної допомоги  

(Неліна Л.Т.). 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський  
 

Неліна 52537 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 20.06.2019 року № 227 

 

 

Положення про дитячий табір „Надія” 
 

1. Загальна частина 

 1.1. Дитячий  оздоровчий табір є позашкільним оздоровчим закладом, 

метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний  

відпочинок та оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення 

інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.  

 1.2. Дитячий оздоровчий табір Золотоніського міського центру 

соціальної допомоги у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету України, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а 

також Положенням про Золотоніський міський центр соціальної допомоги. 

 1.3. Дитячий оздоровчий табір «Надія»: 

     за місцезнаходженням: у  межах міста за адресою; м.Золотоноша, вул. 

Благовіщенська, 87; 

     за режимом роботи: з денним перебуванням  (з 8.00 до 17.00 год); 

     за терміном роботи: сезонного (протягом зміни); 

     за типами: з денним перебуванням, якістворюються на базі міського центру 

соціальної допомоги, де діти перебувають упродовж дня. 

 

2. Організаційно-правові засади діяльності дитячого 

табору «Надія» 

 

2.1. Дитячий табір «Надія»діє на підставіПоложення, 

щозатверджуєтьсяВиконавчимкомітетомЗолотоніськоїміської ради. 

2.2. Засновникомдитячоготабору «Надія» є 

ЗолотоніськийміськийцентрсоціальноїдопомогиВиконавчогокомітетуЗолотоніс



ькоїміської ради. 

2.3. Золотоніськаміська рада: 

- затверджуєПоложеннядитячоготабору «Надія»; 

- призначає та звільняєкерівникадитячоготабору «Надія»; 

 - забезпечуєбезпечніумовиорганізаціївідпочинку   таоздоровленнядітей; 

 -забезпечуєфункціонуваннядитячоготабору «Надія»,  

йогокомплектуваннятехнологічним  та   іншимобладнанням,   

належнупідготовку до проведеннявідпочинку та оздоровленнядітей. 

2.4. Прийманнядітей   до   дитячоготабору «Надія» здійснюється за 

рішеннямзасновника на підставістатусу дитинита  за  наявностідовідки про стан 

здоров'ядитини,  профілактичніщеплення та епідеміологічнеоточення. 

2.5. До дитячого табору «Надія» зараховуютьсядітивід 3-х до 18років, 

якіперебувають на облікуЗолотоніськогоміського центру соціальноїдопомогиз 

категорії: 

діти-інваліди; 

дітигрупи-ризику; 

діти-сироти; 

дітипозбавленібатьківськогопіклування; 

діти, щовиховуються в патронатнихсім̓ ях; 

діти, щовиховуються в дитячихбудинкахсімейного типу; 

діти, щовиховуються в сім'яхопікунів; 

дітиусиновлені; 

дітибагатодітнихсімей; 

дітисімей, щоопинилися в складнихжиттєвихобставинах. 

2.5.1. До дитячого табору «Надія»приймаютьсядіти з інших ОТГ, за 

умовиукладаннядоговору про співпрацю ОТГ з Золотоніськоюміською радою. 

2.6. Відрахуваннядитини  з  дитячого  табору «Надія»  здійснюється за 

бажаннямбатьківчиопікунів,  якіїхзамінюють,  за рішеннямкерівництва табору  

за  систематичнепорушення  правил внутрішньогорозпорядкуабо на  

підставімедичноговисновку  про стан  здоров'ядитини,  

щоунеможливлюєїїперебування в дитячомутаборі. 



Забороняєтьсябезпідставневідрахуваннядитини  з  дитячогооздоровчого 

закладу. 

2.7. Дитячий  табір «Надія»  веде  пропаганду  здорового способу життя, 

забезпечуєдітям, якіперебувають у ньому: 

- захистжиття і здоров'я; 

- належніумови  для  повноцінногооздоровлення та відпочинку,  

- розвиткуїхніхтворчихздібностей,  занять  фізичною  культурою, 

природоохоронною  та  краєзнавчоюроботою, 

оволодінняіншимикорисниминавичкамитощо; 

- добровільнийвибірвидівдіяльності та дозвілля; 

- користуванняматеріально-технічною,     культурно-спортивною, 

оздоровчою, навчально-виробничою, корекційно-відновноюбазою 

Золотоніськогоміського центру соціальноїдопомоги; 

- вільневисловлюванняпоглядів, думок, переконань; 

- захиствід  будь-яких  форм  експлуатації,  насилля  з   боку  педагогічних  

та  іншихпрацівниківдитячого табору «Надія». 

2.8. Дитячий табір «Надія»працює за календарним  планомроботи, 

затвердженимкерівником закладу, погоджениміззасновником. 

Тривалістьоднієїзміни   не менше 10днів з 

урахуваннямвимогдержавнихсанітарних правил і норм улаштування,  

утримання  і  організації  режиму  діяльностідитячихоздоровчихзакладів, а 

такожрекомендаціймісцевихорганівохорониздоров'я. 

2.9. Дитячий  табір «Надія» можеорганізовувати роботу  своїхгуртків,  

груп та іншихтворчихоб'єднань у  приміщенняхта за  межами закладу,  якщо 

вони пристосовані для перебування там дітей, чи на базіспортивнихспоруд та 

стадіонів на підставіукладених  з їхвласникамиугод.  

 



3. Охоронажиття та здоров'ядітей 

     3.1. Для наданнясоціальних-медичнихпослугдітям і працівникам  

закладу за дитячимтабором «Надія»закріплюєтьсямедичний персонал центру 

соціальноїдопомоги. 

Наданнядітям  та  працівникамдитячоготабору 

«Надія»невідкладноїмедичноїдопомоги при гострих та невідкладних 

станах,здійснюєтьсямедичним персоналом центру 

соціальноїдопомогиабошвидкоюневідкладноюмедичною службою. 

     3.2. Працівникидитячоготабору 

«Надія»несутьперсональнувідповідальність  за  збереженняжиття  та  

здоров'ядітей, яківідпочивають і оздоровлюються в ньому.  

     3.3. Під   час   організованогоперевезеннядітей,    якіперебувають  в 

дитячомутаборі «Надія»,на значнівідстанізабезпечуєтьсямедичнийнагляд за 

ними.

 Медичнийсупровідзабезпечуєтьсятакожприорганізованомуперевезеннідіт

ей до (від) місцьвідпочинкучиоздоровлення.  

     3.4. Споруди, будівлі та іншіприміщеннярозміщеннядитячого табору 

«Надія»повиннівідповідатисанітарним нормам,  технічнимвимогамта 

вимогампожежноїбезпеки. 

     3.5. Дитячий табір 

«Надія»забезпечуєбезпечнеповноціннехарчуваннядітейвідповідно  до  

встановленихфізіологічних  та натуральних   норм  харчування.  Для  дітей,  

якіперебуваютьнадиспансерномуобліку,   повинно   бути   

організованедієтичнехарчуваннязгідно з рекомендаціямилікаря.  

  3.6. Керівникдитячого табору «Надія»здійснюєобов'язковийпостійний  

контроль  за  якістюхарчуваннядітей, дотриманнямсанітарно-гігієнічного  та  

протиепідемічного режиму, безпечнимиумовамивідпочинку  та  оздоровлення,  

за  проведеннямроботи з формуванняздорового способу життя.  

 

Керуючий справами                                   О.В. Шакура 



 


