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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Табір відпочинку з денним перебуванням «Калинка»  створений на 

базі Комунального закладу освіти «Біляївський ліцей Первомайської 

районної державної адміністрації Харківської області». 

 Юридична адреса: 6414, Харківська область, Первомайський район, 

селище Біляївка, вул.Лозівська, 1, тел.94-2-40. 

1.2. Табір відпочинку включає в себе Шульску філію та Ржавчицьку 

філію. 

1.3.Табір відпочинку з денним перебуванням «Молода Січ»  створений 

на базі Шульської філії  Комунального закладу освіти «Біляївський ліцей 

Первомайської районної державної адміністрації Харківської області». 

Юридична адреса: 64152Харківська область, Первомайський район, 

с.Шульське, вул.Центральна, 64. 

1.4. Табір відпочинку з денним перебуванням «Козачата»  створений на 

базі Ржавчицької  філії  Комунального закладу освіти «Біляївський ліцей 

Первомайської районної державної адміністрації Харківської області». 

Юридична адреса: 64135, Харківська область, Первомайський район, 

с.Ржавчик, вул.Садова, 38. 

1.5. Засновником є Первомайська районна державна адміністрація. 

Засновник здійснює фінансування табору відпочинку з денним 

перебуванням, надає необхідні будівлі, сприяє організації медичного 

обслуговування і харчування дітей. 

1.6. Головною метою табору відпочинку з денним перебуванням є 

реалізація права дітей на відпочинок і оздоровлення. 

1.7. Головними завданнями табору з денним перебуванням є:  

- забезпечення права дітей на оздоровлення і відпочинок; 

- виховання громадянина; 

- виховання правосвідомої особистості;  

- виховання  в учнів поваги до Конституції України, державних 

символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

- розвиток особистості дитини, його здібностей і обдарувань; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших 

громадян, формування засад здорового способу життя; 

- формування соціальної та громадянської зрілості, екологічної 

моральності та обізнаності, поваги до трудової діяльності. 

1.8. Табір відпочинку з денним перебуванням самостійно приймає 

рішення в межах своєї компетенції. 



1.9. Табір відпочинку з денним перебуванням несе відповідальність за:  

- безпечні умови оздоровчо-виховного процесу; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.10. Медичне обслуговування учнів здійснюється Біляївською 

амбулаторією сімейної медицини.  

 

ІІ. УЧАСНИКИ ОЗДОРОВЧО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Учасниками оздоровчо-виховного процесу є: 

- діти; 

- керівник табору; 

-  вихователі; 

- психолог; 

- бібліотекар; 

- керівники гуртків; 

- технічні працівники та кухарі; 

 - батьки або особи що їх замінюють. 

2.2. Діти мають право: 

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною 

базою; 

- вносити власні пропозиції щодо організації оздоровчо-виховного 

процесу; 

- брати участь у гуртках, секціях; 

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насилля, що порушують  їх права або принижують їх честь і гідність; 

- на безпечні і нешкідливі умови оздоровлення, виховання та праці. 

2.2. Діти зобов’язані: 

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонена чинним законодавством; 

 - дотримуватись правил особистої гігієни; 

- виконувати правила техніки безпеки під час праці; 

- брати участь у виконанні робіт по самообслуговуванню. 

Діти залучаються до самообслуговування. Інших видів суспільно 

корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм 

гігієни і охорони здоров'я.    

2.4. Працівники табору відпочинку з денним перебуванням  мають право 

на: 

- внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу; 



- ініціативу у виборі форм і методів роботи з дітьми. 

2.5. Працівники табору відпочинку з денним перебуванням зобов’язані: 

- виконувати правила  внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки; 

- виконувати накази і розпорядження керівника табору відпочинку з  

денним перебуванням органів управління, до сфери яких належить табір. 

2.6. Працівники мають згідно з графіком, затвердженим його керівником 

з урахуванням вимог законодавства про працю. 

2.7. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право: 

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності табору; 

- брати участь в організації та проведенні заходів; 

- захищати законні інтереси дітей у державних і судових органах. 

 

 

 

 


