Затверджено наказом Міністерства України у справах сім’ї та молоді
від 30 грудня 1998 року № 520.

ПОЛОЖЕННЯ
про наметовій табір
1. Загальні положення
1.1. Наметовий табір е нестаціонарним тимчасовим оздоровчим закладом, що
призначається для оздоровлення і організованого відпочинку в природних умовах дітей та
молоді.
1.2. Наметовий табір здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства
України та цього Положення.
1.3. Наметовий табір, за умови відповідної реєстрації, користується правами юридичної
особи або права юридичної особи відносно наметового табору здійснює підприємство,
установа, організація, яка його створює.
1.4. Засновниками наметового табору можуть бути підприємства, установи і організації
незалежно під форм власності та господарювання, а також фізичні особи.
1.5. Засновник затверджує статут, програму та режим роботи наметового табору, здійснює
фінансування витрат на утримання наметового табору, його кадрове, матеріально-технічне,
методичне забезпечення, створює у наметовому таборі належні умови для виховної роботи,
занять фізичною культурою, спортом, туризмом, скаутингом, краєзнавчою і
природоохоронною роботою, розвитку творчих здібностей дітей та молоді.
Організаційні основи діяльності наметового табору
1.6. Наметовий табір розміщується, як правило, у позаміській території.
1.7. Терміни оздоровлення і відпочинку дітей та молоді в табірній зміні наметового табору
визначаються з урахуванням програми роботи, природньо-кліматичних умов і можуть
складати не більше 30 діб.
1.8. Прийом дітей та молоді до наметового табору здійснюється його начальником за
умови подання медичної довідки про стан здоров’я, профілактичні щеплення, інфекційне
оточення та на підставі особистої заяви повнолітньої молоді або заяви батьків (опікунів,
піклувальників) дітей.
1.9. Вік дітей, які можуть оздоровлюватись в оздоровчому таборі, визначається його
засновниками з урахуванням тематики змін, програми роботи наметового табору.
1.10. У наметовому таборі з урахуванням віку, інтересів дітей і молоді створюються
загони, групи, інші об’єднання чисельністю до 25 осіб.
1.11. Робота наметового табору проводиться відповідно до затвердженої засновником
програми з урахуванням розвитку національних, культурно-історичних традицій, пріорітету
загальнолюдських надбань і цінностей.
1.12. Відповідальність за життя та здоров’я дітей і молоді, які відпочивають і
оздоровлюються у наметовому таборі, покладається на засновника, працівників наметового
табору та на батьків дітей (при індивідуальних путівках на оздоровлення дітей).
2. Фінансування та звітність наметового табору
2.1. Фінансування наметового табору здійснюється за рахунок виділених в установленому
порядку коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, організацій, професійних спілок,
Фонду соціального страхування, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення, Всеукраїнського фонду
оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків, позабюджетних фондів, а також добровільних

внесків юридичних і фізичних осіб та коштів батьків, інших надходжень не заборонених
законодавством.
2.2. По закінченні оздоровчого сезону засновники наметового табору, власники майна або
уповноважені ними особи проводять інвентаризацію майна і ревізію фінансово-господарської
діяльності наметового табору. Акт ревізії, інвентаризаційна відомість, фінансовий звіт
надсилаються всім організаціям, які брали участь у фінансуванні наметового табору.
2.3. Статистична звітність подасться засновниками наметового табору у встановленому
порядку.
3. Кадри та умови роботи працівників наметового табору
3.1. Підбір кадрів наметового табору здійснює його засновник спільно з начальником
табору. З працівниками наметового табору укладається строковий договір згідно чинного
законодавства. За власним бажанням працівники наметового табору можуть працювати
безоплатно, як волонтери.
3.2. Штатний розклад наметового табору затверджується засновником з (урахуванням
специфіки, обсягів і умов роботи наметового табору. На кожний загін, групу призначається не
менше 2-х керівників.
3.3. Начальник наметового табору:
– здійснює загальне керівництво діяльністю табору, затверджує спільно із засновником
правила внутрішнього розпорядку табору, видає накази та розпорядження, веде і зберігає
необхідну документацію (журнал обліку дітей, журнал наказів, журнал інструктажу з техніки
безпеки, журнал обліку кадрів тощо);
– розробляє і після погодження із засновником затверджує посадові обов'язки працівників
табору, знайомить з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, проводить
інструктаж персоналу табору з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження
нещасних випадків, дотримання санітарно-гігієнічних правил;
– створює необхідні умови для проведення виховної та оздоровчої роботи;
– організовує відповідно до діючого законодавства фінансову та господарську діяльність.
3.4. При прийомі на роботу кожен працівник наметового табору повинен подати медичну
довідку про стан здоров'я, бути ознайомлений з умовами праці, правилами внутрішнього
розпорядку, посадовими обов'язками.
4. Охорона життя і здоров'я дітей та молоді
4.1. Працівники табору, діти і молодь повинні дотримуватись, режиму дня, планів
оздоровчо-виховної роботи, правил внутрішнього розпорядку.
4.2. Всі працівники наметового табору несуть особисту відповідальність за життя і
здоров'я дітей та молоді в межах покладених на них обов'язків.
4.3. При прийнятті на роботу працівники наметового табору проходять обов'язковий
інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків,
дотримання санітарно-гігієнічних правил.
4.4. Начальник табору призначає відповідальних за стан охорони праці, протипожежну
безпеку та правила поведінки на воді затверджує плани евакуації на випадок пожежі чи
стихійного лиха.
4.5. Наметовий табір обладнуються протипожежними і вогнезахисними засобами.
4.6. Надання медичної допомоги в наметовому таборі забезпечується медичним
працівниками, освіта яких повинна бути підтверджена відповідним документом.
4.7. Медичні працівники наметового табору:
– здійснюють організаційно-підготовчі заходи та контроль за своєчасністю проведення
медичних оглядів дітей, молоді і працівників наметового табору, необхідних профілактичних
щеплень;
– проводять огляд і щоденний прийом дітей і молоді з метою надання необхідної медичної

допомоги;
– ведуть медичну документацію;
– забезпечують систематичний контроль за організацією режиму дня, організацією
харчування, фізичним вихованням та загартуванням, профілактикою травматизму, санітарним
станом території наметового табору, проведенням гігієнічного виховання дітей, молоді та
працівників наметового табору;
– разом з територіальними лікувальними закладами проводять протиепідемічні заходи з
метою попередження заносу та раннього виявлення інфекційних захворювань.
При виявленні інфекційного захворювання або підозрі на нього забезпечується термінова
ізоляція, при необхідності – госпіталізація хворого в територіальний лікувальний заклад.
Всі випадки захворювань фіксуються у журналі реєстрації інфекційних захворювань і
передаються по телефону з надзвичайним повідомленням в територіальну санітарноепідемологічну станцію і відомство за місцем формування наметового табору.
4.8. Для медичного обслуговування дітей, молоді у наметовому таборі відводиться
окремий намет з комплектом медикаментів у відповідності з кількісним складом наметового
табору.

