МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 229 від 30.06.99	Зареєстровано в Міністерстві 
м. Київ	юстиції України
	13 вересня 1999 р. за N 616/3909
Про затвердження Тимчасового
положення про дитячий
оздоровчий заклад

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 26613/ 33, з метою поліпшення оздоровлення дітей і молоді та нормативно-правового забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тимчасове положення про дитячий оздоровчий заклад (додається).
2. Управлінню гуманітарної освіти та виховання (Лукашевич М.П.) в установленому порядку подати Тимчасове положення про дитячий оздоровчий заклад на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома органів і навчальних закладів освіти Тимчасове положення про дитячий оздоровчий заклад.
4. Скасувати дію наказу Міністерства освіти України від 30.06.99 N 227 “Про затвердження Положення про оздоровчий табір (містечко, комплекс) для дітей, підлітків та учнівської молоді”.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника міністра освіти Холода Б.І.

Міністр	 В.О.Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
України від 30.06.99 N 229

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про дитячий оздоровчий заклад 

1. Загальні положення
1.1. Це Тимчасове положення розроблене відповідно до Закону України “Про освіту” (1060-12), Положення про Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.92 N 384 (384-92-п), постанови Кабінету Міністрів України від ЗО.04.98 N591 (591-98-п) “Про розвиток Міжнародного дитячого центру “Артек” та дитячих оздоровчих закладів”.
1.2. Дитячий оздоровчий заклад (заміський, профільний, праці і відпочинку, санаторного типу, з денним перебуванням тощо) є позашкільним оздоровчо-виховним закладом.
1.3. Дитячий оздоровчий заклад створюється з метою реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок і оздоровлення, зміцнення здоров'я, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб дітей шкільного віку.
1.4. Дитячий оздоровчий заклад може бути сезонним або цілорічної дії, розміщуватись у стаціонарних або орендованих приміщеннях (на базі пансіонатів, будинків відпочинку, санаторіїв-профілакторіїв, спортивних і туристських установ, навчальних закладів тощо). Терміни оздоровлення і. відпочинку дітей визначаються засновниками з урахуванням місцевих природно-кліматичних умов та при узгодженні з відповідними органами виконавчої влади.
1.5. Засновниками дитячого оздоровчого закладу можуть бути: центральні та і місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і підпорядкування, їх об'єднання, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.
1.6. Дитячий оздоровчий заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та власного статуту.
2. Організація і основи діяльності
2.1. Дитячий оздоровчий заклад діє на основі статуту, який затверджується засновником. У статуті визначаються назва, мета і напрями діяльності, органи керівництва і контролю, джерела фінансування та утворення майна.
2.2. Прийняття дітей до дитячих оздоровчих закладів здійснюється на підставі оздоровчої путівки або заяви батьків (опікунів, піклувальників), довідки про стан здоров'я дитини, профілактичні щеплення та епідемічний стан середовища, в якому
проживає дитина.
2.3. З урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей у дитячому оздоровчому закладі створюються загони та групи, наповнюваність яких не повинна перевищувати: для дітей 6 - 9 років - 25 чол., 10-14 років - 30 чол., старших 14 років -35 чол.
Під час організації профільних туристсько-краєзнавчих дитячих оздоровчих закладів чисельність дітей у загоні визначається “Правилами проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”, затвердженими наказом Міністерства освіти України N 96 (z0320-99) від 6 квітня 1999р. Та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 20 травня 1999р. за N 320/3613.
Під час організації перевезення дітей до дитячого оздоровчого закладу та повернення назад забезпечується медичний нагляд за ними.
2.4. Дитячий оздоровчий заклад працює за календарним планом роботи, затвердженим директором, організовує та здійснює різноманітні масові заходи.
2.5. Тривалість занять (у гуртках, клубах, спортивних секціях тощо) встановлюється з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей різних вікових категорій: від 6 до 7 років - 35 хвилин, старших - 45 хвилин.
2.6. Зміст, форми і методи роботи в дитячому оздоровчому закладі визначаються його статутом з безумовним дотриманням потреб соціалізації дитини, як громадянина України, з обов'язковим урахуванням специфіки національних і культурно-історичних традицій, загальнолюдських духовних надбань і цінностей. Засновники, з урахуванням типу дитячого оздоровчого закладу, повинні забезпечити належні умови для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, навчання плаванню, розвитку їхніх творчих здібностей, занять мистецтвом, фізичною культурою і спортом, туризмом, природоохоронною і краєзнавчою роботою, суспільне корисною працею тощо.
2.7. Для оперативного вирішення поточних питань, організації оздоровчої і виховної роботи в дитячому оздоровчому закладі на загальних зборах дітей і працівників може бути обраний орган самоврядування, який працюватиме у взаємодії із засновниками, адміністрацією дитячого оздоровчого закладу, батьками.
Відповідно до чинного законодавства в оздоровчому закладі можуть діяти осередки дитячих і молодіжних організацій.
3. Господарське утримання і фінансування
3.1. Дитячий оздоровчий заклад може бути юридичною особою або структурним підрозділом засновника.
3.2. Кошти дитячого оздоровчого закладу, залежно від підпорядкування, складаються з коштів засновників, державного або місцевого бюджетів, підприємств, установ, організацій. Фонду соціального страхування. Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення, Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, плати батьків за путівки, інших надходжень, не заборонених законодавством.
3.3. Вартість путівки визначається засновником на підставі чинного законодавства. Засновник має право встановлювати пільгову вартість путівок для окремих категорій громадян.
3.4. Засновник забезпечує дитячий оздоровчий заклад харчуванням належної  якості, відповідно до встановлених норм, та належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан дитячого оздоровчого закладу.
3.5. Витрати на утримання дитячого оздоровчого закладу здійснюються відповідно до єдиного кошторису. Дитячий оздоровчий заклад веде поточний і бухгалтерський облік своєї роботи, статистичну звітність в установленому порядку.
3.6. Інвентаризація майна і ревізія фінансово-господарської діяльності дитячого оздоровчого закладу, як правило, здійснюється після закінчення оздоровчого сезону з ініціативи засновників, власників майна або уповноваженого ними органу.
3.7. Вимоги до території, споруд і будівель дитячого оздоровчого закладу, його обладнання визначаються чинними будівельними, санітарно-гігієнічними правилами і нормами тощо.
Перед початком оздоровчого сезону дитячий оздоровчий заклад приймається в експлуатацію комісією за участю представників засновників, відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, санітарно-епідеміологічної служби та пожежного нагляду, інспекції з охорони праці.
3.8. Місцеві органи виконавчої влади, згідно з чинним законодавством за рахунок місцевих бюджетів виділяють кошти дитячим оздоровчим закладам на оплату комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду за дитячими оздоровчими закладами, бактеріологічне обстеження та медичного огляду персоналу, який направляється на роботу до оздоровчих закладів, надають пільги зі сплати місцевих податків і зборів.
3.9. Засновник забезпечує дитячий оздоровчий заклад відповідною документацією (акт про приймання закладу, штатний розпис, кошторис витрат, санітарний паспорт, інструкції з техніки безпеки, профілактики травматизму і упередження нещасних випадків з дітьми і учнівською молоддю тощо).
4. Кадрове забезпечення та умови праці
4.1. Підбір кадрів дитячого оздоровчого закладу здійснюється його засновником спільно з директором дитячого оздоровчого закладу. З працівниками дитячого і оздоровчого закладу укладається трудова угода згідно з чинним законодавством, якою обумовлюються права, обов'язки працівників, зобов'язання засновників і адміністрації щодо їх матеріального і соціального забезпечення.
4.2. Умови і розміри оплати праці працівників дитячого оздоровчого закладу встановлюються засновником згідно з чинним законодавством.
4.3. Оздоровчий заклад зобов'язаний мати штатний розклад.
4.4. При прийнятті на роботу кожен працівник повинен надати медичну довідку про стан здоров'я, бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов'язками.
Працівники дитячого оздоровчого закладу забезпечуються помешканням і харчуванням.
4.5. Працівники дитячого оздоровчого закладу повинні неухильно дотримуватись вимог трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, етики стосунків, виконувати плани оздоровчо-виховної роботи.
5. Охорона життя і здоров'я дітей
5.1. Дитячий оздоровчий заклад закріплюється за територіальним лікувально-профілактичним закладом.
5.2. Працівники дитячого оздоровчого закладу в межах покладених на них обов'язків несуть персональну відповідальність за безпеку життя і здоров'я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в дитячому оздоровчому закладі. Із числа педагогічних працівників та спеціалістів призначається відповідальний за стан охорони здоров'я і життя дітей.
5.3. При прийнятті на роботу працівники дитячого оздоровчого закладу проходять обов'язковий інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних правил та надання невідкладної долікарняної допомоги.
5.4. Директор дитячого оздоровчого закладу спільно з медичним працівником розробляє та затверджує режим дня з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог та фізіологічних особливостей дітей різного віку.
5.5. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого оздоровчого закладу повинні відповідати Правилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим заступником виконуючого обов'язки головного державного інспектора України з пожежного нагляду, виконуючим обов'язки начальника управління державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 14.06.95 (z0219-95) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.95 N 219/755.
В дитячому оздоровчому закладі слід розробити плани евакуації дітей на випадок пожежі та стихійного лиха.



