
Відпочинок дитини у літньому таборі: що потрібно знати батькам 
 

Літо - чудова пора для відпочинку, знайомству з новими друзями, 

участі у цікавих заходах. 

Влітку батьки прагнуть оздоровити свою дитину перед навчальним 

роком. Адже, організоване оздоровлення та відпочинок забезпечує 

поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, 

зайнятість у період канікул, запобігає їх бездоглядності, дає можливість 

продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей. 
Право кожної дитини на оздоровлення і відпочинок гарантовано 

державою. Діти віком від 4 до 7 років перебувають у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку разом із батьками або іншими законними 

представниками. Діти віком від 7 до 18 років перебувають у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку самостійно або за згодою керівника дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку разом з батьками чи іншими законними 

представниками. 

За рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення 

путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік за 

умови, що пільгова путівка за бюджетні кошти не надавалась їй у поточному 

році іншими уповноваженими установами. 

Перед заїздом дітей у табір батьки повинні: 

 ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку табору; зі списком 

рекомендованих речей, які потрібно мати дитині при заїзді в табір; зі 

списком продуктів і речей, які заборонено привозити в табір; 

 забезпечити дитину на час перебування у таборі необхідним одягом, 

взуттям, засобами гігієни; 

 провести з дитиною роботу щодо запобігання шкідливим звичкам; 

 забезпечити проходження дитиною медичного обстеження; 

 надати інформацію працівникам табору, про індивідуальні особливості 

дитини; 

 своєчасно забрати дитину з закладу; 

 відшкодувати заподіяні табору збитки внаслідок недисциплінованої 

поведінки дитини. 

При заїзді в табір потрібно мати: 

 карту щеплень, форма первинної облікової документації № 079/о 

«Медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку», оформлена належним чином за три дні до 

початку оздоровчої зміни; 

 путівку на дитину. 

Дитині може бути відмовлено в прийомі до табору якщо: 

 відсутня путівка; 

 вік дитини не відповідає встановленим вимогам; 



 у дитини, яка прибула на оздоровлення та відпочинок відсутня медична 

довідка. 

Дитинство – це пора сподівань та здійснення мрій! А за щасливе 

дитинство малечі відповідаємо ми, дорослі, тому турбота про дітей, захист їхніх 

прав повинен стати одним з найголовніших наших обов'язків. 

До Голованівського місцевого центру з надання БВПД можна 

звернутись за адресою: смт Голованівськ, вул. Ціолковського, 1. 

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної 

правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, 

дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах 

України. 
 


