
 

Львівська  міська рада 
Департамент гуманітарної політики 
Управління освіти 

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів 
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м. Львів 

Від 17.05. 2019р.  № 164 
 

Про організацію таборів з денним перебуванням на базі  
закладів освіти Шевченківського та Залізничного районів 
влітку 2019 року 
 

Керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» із змінами, 
враховуючи розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації  від 
23.04.2019 №392/0/5-19 «Про заходи з організації і проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2019 року», на виконання рішення виконавчого комітету 
Львівської міської ради від 17.05.2019 № 461 «Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2019 року»,  наказу управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради від 17.05.2019 № 248р «Про організацію таборів з 
денним перебуванням на базі закладів освіти м. Львова влітку 2019 року», від 29.04.2014 
р. № 221р «Про затвердження Примірного Положення про дитячий табір з денним 
перебуванням», відповідно до плану роботи управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради, з метою належної підготовки і проведення 
літньої відпочинково-оздоровчої компанії 2019 року, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Організувати з 27 травня 2019 року до 13 червня 2019 року (терміном 14 робочих 
днів) дитячі заклади оздоровлення та відпочинку з денним перебуванням не більше 6 
год., без денного сну, з 1(2) - разовим харчуванням на базі закладів освіти 
Шевченківського та Залізничного районів управління освіти ДГП ЛМР, а саме: 
 Міжшкільні дитячі табори (центри), у тому числі мовні Lviv Kids, з денним 

перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти, згідно з додатком 1; 
 Дитячі табори з денним перебуванням, у тому числі мовні (Lviv Kids), на базі 

закладів загальної середньої освіти, згідно з додатком 2; 
 Дитячі табори з денним перебуванням закладів загальної середньої освіти на базі 

позашкільних навчальних закладів, згідно з додатком 3. 
 Дитячі табори з денним перебуванням (прогулянкові групи) влітку 2019 року, згідно 

з додатком 4. 
2. Керівникам закладів освіти Шевченківського та Залізничного районів: 

2.1. Забезпечити організацію та належне функціонування, урочисте відкриття 
оздоровчо-відпочинкової зміни у дитячих таборах з денним перебуванням на базі 
закладів освіти, відповідно до Примірного Положення (додається), і затвердженої 
мережі (додатки 1, 2, 3, 4): 

2.2. Організувати проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед учнів 
та батьківської громади щодо функціонування таборів з денним перебуванням на 
базі закладів освіти та вжити усіх необхідних заходів щодо охоплення  
організованим відпочинком дітей у таборах. 

2.3. Призначити з числа педагогічних працівників керівників (начальників) 
таборів з денним перебуванням учнів на базі закладів освіти, відповідно до 
затвердженої мережі. 

2.4. Призначити з числа педагогічних працівників відповідальних вихователів від 
закладу освіти за збереження життя та здоров'я дітей під час заходів, проїду у 
громадському транспорті та під час перебування у базових таборах відпочинку. 

2.5. Залучити до роботи у таборі учителів іноземних мов, музики, трудового 
навчання, образотворчого мистецтва, християнської етики, фізичної культури, 
психологів, соціальних педагогів.  



2.6. Організувати роботу таборів з денним перебуванням учнів на підставі 
завізованих та зареєстрованих заяв батьків учнів або осіб, які їх замінюють 
терміном не менше ніж на 14 робочих днів. 

2.7. Забезпечити обов'язкове 1(2)-разове гаряче харчування школярів (вартістю 40 
грн.) у таборах з денним перебуванням. 

2.8.  Створити належні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні умови 
улаштування, утримання та забезпечити режим роботи дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, відповідно до вимог Державних санітарних правил і 
норм «Улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих 
оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23.99, наметових таборів відповідно до вимог 
Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання та організації 
режиму діяльності дитячих наметових містечок, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 07.02.2012 № 89.  

2.9. Забезпечити проведення інструктажів з охорони праці, відповідно до 
Положення  про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН 
України, затвердженого наказом МОНУ від 18.04.2006 № 304. 

2.10. Не допускати  відкриття  пришкільних таборів без дозволу територіальної 
держпродспоживслужби (Положення, Санітарного паспорта, Акту приймання 
дитячого табору відпочинку (додаються), Ф-318/о, лабораторного контролю води, 
перспективного (двотижневого) меню, маршрутів та графіка доставки продуктів 
харчування, інформації про постачальників). 

2.11. Не допускати до роботи у таборах з денним перебуванням працівників без 
медичного огляду та інструктажу щодо гігієнічного навчання (форма додається). 

2.12. Забезпечити контроль за дотриманням дитячими закладами оздоровлення 
та відпочинку на базі закладів освіти вимог Законів України "Про оздоровлення  та 
відпочинок дітей", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення  санітарно-
епідемічного  благополуччя населення", "Про пожежну безпеку" та посилити 
персональну відповідальність керівників і працівників таборів з денним 
перебуванням школярів за дотриманням вищевказаних санітарних, 
протипожежних правил і норм. 

2.13. Взяти під особливий контроль організацію відпочинку дітей соціально 
незахищених категорій: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей з інвалідністю, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до 
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, 
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного 
в період участі в АТО, особливо дітей із сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, тощо. Для організації змістовного відпочинку дітей 
використовувати потенціал позашкільних навчальних закладів. 

2.14. Вживати дієвих заходів щодо безпечного перебування дітей у дитячих 
закладах оздоровлення і відпочинку, підвищення відповідальності керівників, та 
інших працівників, залучених до роботи в таборі, забезпечити дотримання  в них 
належного догляду за дітьми, режиму харчування, денного відпочинку, прогулянок, 
відповідної виховної, фізкультурно-спортивної та культурно-екскурсійної роботи та 
організації належного медичного обслуговування, особливу увагу приділяти 
профілактиці дитячого травматизму та запобіганню нещасних випадків відповідно 
до статті 11 розділу ІІ Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

2.15. Забезпечити під час літніх канікул роботу комп’ютерних класів, спортивних 
залів, майданчиків, шкільних басейнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
районів для масового охоплення дітей активним дозвіллям. 

2.16. Включити до планів роботи літніх таборів з денним перебуванням дітей 
пропозиції ЦДЮТ Шевченківського та Залізничного районів м. Львова, заходи з 
еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, науково-технічного, художньо-
естетичного та фізкультурно-спортивного напрямів, відвідування музеїв, виставок, 



картинних галерей, інших закладів культури, діяльності учасників національно-
визвольних змагань, громадських діячів, Героїв УПА, АТО, тощо.  

2.17. Налагодити співпрацю з позашкільними навчальними закладами районів, 
особливо Церквою, молодіжними громадськими організаціями «Пласт», «Січ» та 
іншими щодо організації змістовного відпочинку дітей під час проведення заходів в 
таборах з денним перебуванням. 

2.18. До 24.05.2019 розробити та затвердити у відділі освіти усі необхідні 
документи для організованого відкриття дитячих таборів з денним перебуванням, 
обов’язковим 1(2-разовим) харчуванням, без денного сну, а саме: Положення, 
Санітарний паспорт, штатний розпис працівників табору, план роботи, режим 
роботи, графік роботи, списки учнів, списки працівників, угоди на дератизацію, 
вивіз сміття, харчування, медичні книжки працівників табору, двотижневе 
(перспективне) та щоденне меню, списки учнів із випискою з медичної довідки 
дитини із проставленими даними профілактичної карти щеплень, завіреною 
лікарем навчального закладу (Ф-318/о), документацію щодо проходження 
інструктажу санітарно-гігієнічного навчання при ЛМЛЦ МОЗ України (вул. Б. 
Лепкого, 8), лист-звернення на керівника територіальної держпродспоживслужби 
м. Львова щодо відкриття табору, інформація про ДЗОВ, маршрути та графіки 
доставки продуктів харчування, інформації про постачальників із зазначення назв, 
адрес і контактних телефонів, лист-звернення на територіальну лікувально-
поліклінічну установу (заклад) щодо медичного обслуговування. 

2.19. До 23.05.2019 оформити та подати у базові міжшкільні табори (центри) з 
денним перебуванням відповідну документацію на шкільні загони, а саме: списки 
дітей, які будуть відпочивати в таборах за формою, що додається (додаток 5), 
заяви батьків, щодо прийому у міжшкільний табір з денним перебуванням, медичні 
довідки дітей, учасників міжшкільних таборів з денним перебуванням, або список з 
відміткою про проходження медогляду та щеплень за підписом медпрацівника, 
списки відповідальних вихователів від закладу, які будуть скеровані із групами 
дітей у міжшкільний табір з денним перебуванням, медичні книги відповідальних 
вихователів, пропозиції до плану роботи міжшкільного табору. 

2.20. До 27.05.2019 подати інформацію про роботу дитячого табору з денним 
перебуванням на базі закладів освіти Шевченківського та Залізничного районів 
м. Львова влітку 2019 року, згідно з додатком 6. 

3. Директорам ЦДЮТ Залізничного району Л. Войтовичу, БДЮТ Шевченківського 
району Н. Наконечній: 
3.1. Подати пропозиції щодо спільної роботи позашкільних навчальних закладів 

з шкільними дитячими таборами з денним перебуванням учнів Шевченківського та 
Залізничного районів м. Львова до 24.05.2019. 

3.2. Налагодити співпрацю із закладами загальної середньої освіти щодо 
ефективної організації змістовного відпочинку та дозвілля школярів в таборах з 
денним перебуванням. 

4. Головному спеціалістові відділу освіти В. Мартиніву: 
4.1. До 27.05.2019 року подати в управління освіти ДГП ЛМР усі розпорядчі 

документи на функціонування таборів з денним перебуванням в закладах освіти 
Шевченківського та Залізничного районів м. Львова. 

4.2. Здійснювати контроль та координацію організації і функціонування таборів з 
денним перебуванням на базі закладів освіти районів влітку 2019 року. 

4.3. Розмістити мережу дитячих таборів з денним перебуванням на сайті відділу 
освіти до 27.05.2019. 

5. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному спеціалістові відділу 
освіти Мартиніву В. М., п. 4 залишаю за собою. 

 
 
 

Начальник відділу         Синицька Г. Я. 
 
 
 
 


