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ПОЛОЖЕННЯ  
про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку –  
Дитячий оздоровчий комплекс " Спортіум" 

1. Загальна частина 
1.1. Дитячий  заклад оздоровлення та відпочинку - Дитячий оздоровчий комплекс " 

Спортіум" (надалі за текстом–дитячий заклад) - постійно або тимчасово діючий, спеціально 
організований або пристосований   заклад,   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 надання послуг з здоровлення та відпочинку.  

     1.2. Дитячий  заклад  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  
актами Президента України та Кабінету Міністрів  України, іншими нормативно-правовими 
актами, цим Положенням і власним Статутом.  

     1.3. Дитячий заклад:       
по місцезнаходженню: за межами населеного пункту;  
по режиму роботи: цілодобовий; 
за строком роботи: сезонний (впродовж оздоровчого сезону); 
по типу: профільний, в якому діти знаходяться цілодобово і в якому поряд з оздоровчими 
надаються комплекси послуг, спрямовані на розвиток у дітей певних здібностей та інтересів. 

1.4. З метою охоплення дітей організованими формами відпочинку у літній період можуть 
створюватися палаткові табори, які в організації своєї роботи керуються цим Положенням та 
правилами внутрішнього розпорядку.  

1.5. Це Положення поширюється на дитячий заклад незалежно від форми власності і 
підпорядкування. 

2. Організаційно-правові основи діяльності дитячого закладу 
     2.1. Дитячий заклад діє на підставі цього Положення.  
Назва та місцезнаходження закладу: Миколаївська область, Очаківський район, с. Чорноморка, 
вул. Приморська 68/1. Мета і предмет діяльності - організація прийому та обслуговування 
туристів (організація відпочинку та оздоровлення дітей). Статус оздоровчого закладу - Дитячий 
оздоровчий комплекс.  

2.2. До дитячого закладу діти можуть прибувати з  батьками  або іншими законними 
представниками чи у складі груп з особами, які їх супроводжують.  

2.3. У  дитячому  закладі тривалість оздоровчої зміни з урахуванням вимог державних 
санітарних правил і норм влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих 
оздоровчих закладів, а також рекомендацій місцевих органів охорони здоров'я становить не 
менш  як  18  днів,  протягом  якого  дитина  отримує  послуги   з оздоровлення та відпочинку. 



2.4. Дитячий заклад приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 6 до 18 років, які 
перебувають у зазначених закладах самостійно. З урахуванням профілю діяльності і медико-
психологічних показників здоров'я дитини власник може встановлювати окремі обмеження 
щодо прийняття дітей до дитячого оздоровчого закладу як за віком, так і за станом здоров'я. 

2.5. Власник дитячого закладу: 
затверджує Положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку; 
призначає і звільняє керівника дитячого закладу; 
забезпечує безпечні умови організації відпочинку та оздоровлення дітей; 
забезпечує функціонування дитячого закладу, його комплектування технологічним та іншим 
обладнанням, належну підготовку для проведення відпочинку та оздоровлення дітей. 

2.6. Приймання дітей до дитячого закладу здійснюється за рішенням власника на підставі 
путівки та за наявності медичної довідки встановленого зразка про стан здоров'я дитини, 
профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення. 

2.7. Путівка до дитячого закладу - це документ, який засвідчує право дитини  на  отримання  
послуг з оздоровлення та відпочинку, умови перебування в такому закладі та визначає вартість 
послуг для  однієї  дитини  в конкретному закладі. Вартість путівки до дитячого закладу 
визначається власником, виходячи з конкретних умов регіону і можливостей дитячого закладу. 

2.8. Відрахування дитини з дитячого закладу здійснюється за бажанням батьків, законних 
представників або осіб, які їх замінюють, за рішенням педагогічної ради дитячого закладу у разі 
систематичного та/або грубого порушення правил внутрішнього розпорядку дитячого закладу 
або на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, який робить неможливим її 
перебування в дитячому закладі. 
       Забороняється безпідставне відрахування дитини з дитячого закладу. 

2.9. Дитячий заклад веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які 
перебувають в ньому: 
        захист життя та здоров'я; 
        належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їх творчих 
здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою 
роботою, суспільно корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо; 
        добровільний вибір видів діяльності та дозвілля; 
        користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, повчально- 
виробничою, науковою та корекційно-відновлювальною базою дитячого закладу; 
        вільне висловлювання поглядів, думок, переконань; 
       захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних та інших працівників 
дитячого закладу, пропаганди релігійних конфесій. 

2.10. Діти, які перебувають в дитячому закладі, повинні:  
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку; 
підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, вміннями, практичними 
навичками здорового способу життя; 
дотримуватися морально-етичних норм; 
дбайливо ставитися до державної, комунальної та приватної власності; 
брати посильну участь у суспільно корисній праці. 



2.11. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладі створюються групи (загони), 
наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм 
влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих закладів. 

2.12. Дитячий заклад працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником 
закладу, погодженим з власником. 

2.13. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку в дитячому закладі здійснюється 
відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей дітей, з 
урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я, і з використанням 
різноманітних організаційних та інших форм роботи, передбачених Положенням. 

2.14. Дитячий заклад організовує роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань в 
приміщеннях на території закладу, які пристосовані для перебування там дітей, та на базі 
спортивних споруд та стадіонів. 

2.15. У дитячому закладі функціонують педагогічна рада, комісії, об'єднання за напрямками 
діяльності, до складу яких входять педагогічні та медичні працівники дитячого закладу і інші 
учасники виховного та оздоровчого процесу. 

2.16. Дитячий заклад є структурним підрозділом ТОВ «Ніккі Парк», яке є юридичною 
особою і діє на підставі Статуту, має рахунки, печатку і штамп зі своїм найменуванням. 

2.17. Батьки дітей поінформовані, що в період перебування дитини у Дитячому 
оздоровчому комплексі «Спортіум» можуть проводитись фото та відеозйомка у публічних 
місцях (відкрито на вулиці, в приміщеннях, на території табору при проведенні культурно-
спортивних, оздоровчих та інших заходів) та не заперечують проти її проведення та розміщення 
та офіційному сайті закладу). В свою чергу Дитячий заклад гарантує проведення та обробку 
фото та відеозйомки у відповідності з діючим законодавством України.  
  
Направляючи дітей до табору батьки підтверджують, що вони ознайомлені з Положенням про 
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – Дитячий оздоровчий комплекс «Спортіум», який 
розміщений у відкритому доступі на офіційному сайті дитячого закладу (http://sportium.com.ua) 
та зобов’язуються виконувати та дотримуватись встановлених правил. 

     
3. Охорона життя і здоров'я дітей 

3.1. Для надання медичних послуг дітям та працівникам установи в дитячому закладі 
функціонує медичний пункт, укомплектований медикаментами і обладнанням, має 
кваліфікований медичний персонал. 
       Надання дітям та працівникам дитячого закладу невідкладної медичної допомоги при 
гострих і невідкладних станах, в т.ч. стаціонарної, здійснюється територіальним лікувально-
профілактичним закладом - Очаківською районною лікарнею на підставі договору. 

3.2. Працівники   дитячого   закладу   відповідно   до   своїх функціональних повноважень 
несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому. 

  
3.3. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в дитячому 

закладі, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними. Медичний супровід 

http://sportium.com.ua


забезпечується також при організованому перевезенні дітей до (від) місць відпочинку або 
оздоровлення. 

3.4. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу, відповідають санітарним 
нормам, технічним вимогам і вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні дитячого 
закладу розробляється і вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих в разі 
пожежі або стихійного лиха, затверджений керівником дитячого закладу. 

3.5. Дитячий заклад забезпечує збалансоване та безпечне харчування  дітей, необхідне  для  
їх  нормального  росту і розвитку,  із дотриманням вимог щодо якості та безпеки  продукції,  
визначених нормативними документами. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 
організовується дієтичне харчування згідно з рекомендаціями лікаря. 

 3.6. Керівник дитячого закладу здійснює обов'язковий постійний контроль за якістю 
харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, за 
безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи по формуванню 
здорового способу життя. 

 
4. Управління дитячим закладом та кадрове забезпечення 

     4.1. Керівництво дитячим закладом здійснює його керівник, який призначається і 
звільняється з роботи власником відповідно до законодавства. 

     4.2. Керівник дитячого закладу: 
    затверджує календарний план роботи закладу; 
    затверджує режим дня з урахуванням типу закладу; 
    затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу; 
    організовує інструктаж працівників дитячого закладу з техніки безпеки, профілактики 
травматизму, попередження нещасних випадків, з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних 
норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги; 
забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя та здоров'я дітей, санітарно-гігієнічних і 

протипожежних норм; 
    здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для 
оздоровлення та відпочинку дітей; 
    контролює дотримання фінансової дисципліни в дитячому закладі; 
    укладає договори  з фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності; 
розпоряджається в установленому порядку засобами дитячого оздоровчого закладу, 

відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства; 
    представляє інтереси дитячого закладу у всіх установах, організаціях, на підприємствах; 
    звітує перед власником про результати діяльності установи; 
видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, які стосуються діяльності 

дитячого закладу, організовує і контролює їх виконання; 
    забезпечує спільно з власником раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує 
штатний розклад, посадові обов'язки працівників дитячого закладу; 
    відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов'язковий медичний 
огляд; 
    приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення щодо працівників дитячого 
закладу. 



     4.3. У дитячому закладі створюється педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган 
управління, який діє на підставі відповідного положення. Головою педагогічної ради є керівник 
дитячого закладу. 

4.4. Педагогічна рада дитячого закладу розробляє календарний план роботи, розглядає 
концепції та програми поліпшення роботи дитячого закладу, аналізує роботу членів 
педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих, відпочинкових змін, приймає рішення 
про відрахування дітей з дитячого закладу за порушення вимог внутрішнього розпорядку або з 
інших обґрунтованих причин. 

4.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб дитячого закладу. Кількість 
засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не рідше, ніж раз на зміну. 

4.6. На посади педагогічних та медичних працівників приймаються особи, які мають 
відповідну освіту. При прийманні на роботу кожен працівник повинен подати санітарну книжку, 
бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою 
інструкцією. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в дитячі заклади, 
повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три 
роки. Для  роботи в дитячих закладах в літній період та під час канікул можуть залучатися 
студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.  

4.7. При оформленні на роботу працівники дитячого оздоровчого закладу проходять 
обов'язковий медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки, профілактику травматизму, 
запобігання нещасним випадкам, з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних правил і надання 
невідкладної долікарської допомоги. 

     4.8. З кожним працівником дитячого закладу укладається договір згідно із законодавством 
України. Умови і розмір оплати праці працівників дитячого закладу визначаються відповідно до 
законодавства України. 

     4.9. Працівники дитячого закладу мають право на:  
     внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу; 
     ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи  з дітьми; 
     участь в роботі методичних об'єднань, рад, зборів, інших органів самоврядування дитячого 
закладу, у заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи; 
     вибір форм підвищення кваліфікації; 
     різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків; 
     об'єднання у професійні спілки, участь в інших, об'єднаннях громадян, діяльність яких не 
заборонена законодавством. 

     4.10. Працівники дитячого закладу зобов'язані: 
     дотримуватися вимог Положення дитячого закладу, виконувати правила внутрішнього 
розпорядку та посадові обов'язки; 
    берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; 
    виконувати накази і розпорядження керівника дитячого закладу, органів, управління, до    
сфери діяльності яких належить дитячий заклад; 
    під час прийняття на роботу подати документ  про  проходження обов'язкового медичного 
огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка.  

4.11. Працівники дитячого закладу працюють відповідно до графіку, затвердженого його 
керівником, з урахуванням вимог законодавства про працю. 



 4.12. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, мають право: 
     вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності дитячого закладу; 
     брати участь в організації та проведенні заходів; 
     захищати законні інтереси дітей в державних і судових органах. 

4.13. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:  
     забезпечити дитину  на  час  перебування  у  дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, 
засобами гігієни;  
     провести з  дитиною   превентивну   роботу   із   запобігання шкідливим звичкам;  
     забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;  
     подавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які супроводжують дітей, про 
індивідуальні особливості дитини;  
     відвідувати дитину в дитячому закладі та у строк,  визначений у путівці, забрати її з дитячого 
закладу;  
     відшкодувати заподіяні   дитячому  закладу  збитки  внаслідок недисциплінованої поведінки 
дитини;  
     у разі прийняття рішення педагогічною радою дитячого  закладу про  дострокове 
відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього 
розпорядку дитячого закладу  та  уразі неможливості батьків або інших законних представників 
забрати дитину з дитячого закладу  відшкодувати  витрати,  понесені  таким закладом, на 
супроводження дитини до місця постійного проживання.  
 
     4.14. Для оперативного врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної 
роботи, в дитячому закладі може бути створено орган самоврядування, до складу якого входять 
власник, адміністрація дитячого закладу, батьки і діти. 

5. Фінансово-господарська діяльність 
і матеріально-технічна база закладу 

     5.1. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу здійснюється відповідно до його 
положення та законодавства України. 

     5.2. Управління та фінансова діяльність дитячого закладу здійснюється за рахунок коштів 
власника від надання оздоровчих послуг та інших джерел, не заборонених законодавством 
України. 
     Додатковими джерелами фінансування дитячого закладу можуть бути добровільні внески, 
матеріальні цінності юридичних і фізичних осіб, інші надходження, не заборонені 
законодавством України, які використовуються для впровадження діяльності, передбаченої 
Положенням. 

     5.3. У процесі здійснення фінансово-господарської діяльності дитячий заклад: 
    використовує земельну ділянку, на якій він розташований, виключно в інтересах дітей; 
    розвиває та утримує власну матеріально-технічну базу, володіє, користується і 
розпоряджається майном виключно в інтересах дітей відповідно до законодавства України та 
Положення;  

     5.4. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, в 
оздоровчих закладах здійснюється у порядку, визначеному законодавством України. 

     5.5. Перед початком оздоровчого сезону власник забезпечує наявність в дитячому закладі 
наказу про відкриття закладу, акту про готовність закладу, санітарного паспорту, інструкцій з 



техніки безпеки, профілактики травматизму, і попередження нещасних випадків з дітьми, 
протипожежної безпеки тощо. 

     5.6. Для відкриття оздоровчого закладу місцевими органами виконавчої влади створюється 
спеціальна комісія в складі представників санітарно-епідеміологічної служби, органів 
державного пожежного і технічного нагляду, власника оздоровчого закладу, профспілкової 
організації, керівника установи та інших представників, які перевіряють готовність оздоровчого 
закладу до прийняття дітей, про що складається відповідний акт. 

     5.7. Після закінчення оздоровчого періоду власник затверджує планове завдання щодо 
підготовки оздоровчого закладу до нового оздоровчого періоду і погоджує його з 
територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. 

6. Міжнародне співробітництво дитячого 
оздоровчого закладу 

     6.1. Дитячий заклад за наявності відповідної матеріально-технічної та методичної бази може 
проводити міжнародні заходи в рамках програм і проектів оздоровлення, відпочинку та інших 
заходів, за профілем дитячого оздоровчого закладу і брати участь в міжнародних заходах. 

     6.2. Дитячий заклад має право за згодою власника укладати угоди про співробітництво, 
встановлювати прямі зв'язки з відповідними установами, науковими установами, 
підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому 
законодавством України порядку. 


