












ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

   20.11.2019   №   290    

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ  

про філію „Едельвейс” Закарпатського центру туризму,  

краєзнавства, екскурсій і  спорту учнівської молоді  

у с. Домбоки Мукачівського району 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Згідно зі Статутом Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій 

і спорту учнівської молоді (далі – ЗЦТКЕСУМ), на підставі рішення сесії 

Закарпатської обласної ради 26 вересня 2019 року № 1534, створено 

відокремлений підрозділ – філію „Едельвейс” Закарпатського центру туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (далі  – Філія). 

Філія не є юридичною особою. 

Філія користується основними фондами та оборотними коштами 

ЗЦТКЕСУМ, має право від імені ЗЦТКЕСУМ придбавати та орендувати 

основні фонди. 

Філія здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства 

України, Статуту ЗЦТКЕСУМ та цього Примірного положення. 

Місцезнаходження Філії: Закарпатська область, Мукачівський район,  

с. Домбоки, вул. Макаренка, 7. 

Керівник ЗЦТКЕСУМ несе відповідальність за зобов'язаннями Філії. 

У відносинах з державними органами і суб'єктами господарської діяльності 

Філія виступає як представник ЗЦТКЕСУМ і діє у межах повноважень, наданих 

законами України та цим Примірним положенням. 

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

2.1 Метою створення Філії є організація круглорічного відпочинку та 

оздоровлення учнів 6, 7, 8 класів закладів освіти області, талановитих та 

обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, лідерів дитячих 

громадських організацій; дітей – учасників дитячих творчих колективів та 

спортивних команд; учнівської молоді за програмами обміну та у рамках 

реалізації культурно-освітніх проектів, а також подальша реалізація виховної та 

позашкільної роботи з вихованцями відповідно до Законів України 

„Про  освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про оздоровлення та відпочинок 

дітей”; Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді; інших 

документів, що стосуються освіти: наказів Міністерства освіти і науки України, 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді, департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації тощо. 
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2.2. Предметом діяльності Філії є: 

сприяння учнівській молоді в поглибленому вивченні історії рідного краю 

та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ 

соціального життя, оволодінні практичними уміннями та навичками з туризму 

та краєзнавства тощо; 

проведення короткочасних та довготривалих масово-виховних заходів із 

учнівською молоддю з різних регіонів України, Закарпатської області у 

співпраці із науковцями, педагогами, фахівцями, громадськими організаціями; 

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного 

розвитку дітей та молоді; 

постійне проведення педагогічними працівниками закладів позашкільної 

освіти разом із вихованцями закладів позашкільної освіти практичних заходів у 

рамках збереження історичної та культурної спадщини, суспільно корисних 

робіт з упорядкування та благоустрою території, створення умов для творчого 

розвитку дітей засобами туристсько-краєзнавчої роботи тощо. 

2.3. Філія має право займатися, крім відпочинкової та оздоровчої, 

й  іншими видами освітньої, туристсько-краєзнавчої, рекреаційної, спортивної 

діяльності, що не заборонені чинним законодавством України. 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 
 

3 .1 .  3  метою належної організації роботи Філії дирекція ЗЦТКЕСУМ 

згідно зі штатним розписом, затвердженим департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації, приймає на роботу працівників.  

3.2. Заступник директора ЗЦТКЕСУМ є водночас керівником Філії і 

забезпечує належну роботу оздоровчо-відпочинкових змін. 

3.3. Оздоровчо-відпочинкові зміни працюють за планом роботи, 

затвердженим департаментом освіти і науки облдержадміністрації за 

погодженням із директором ЗЦТКЕСУМ та керівником Філії, що складається з 

урахуванням профілю зміни, індивідуальних можливостей, інтересів і 

здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я. 

3.4. Керівник Філії, педагогічні та медичні працівники забезпечують 

навчально-виховну, оздоровчу, інформаційно-методичну, організаційно- масову 

роботу під час кожної відпочинкової зміни. 

3.5. Туристсько-краєзнавча, національно-патріотична, фізкультурно- 

оздоровча і просвітницька робота проводиться зі всіма дітьми, що перебувають у 

Філії, незалежно від профілю зміни. 

3.6. Прийняття дітей для надання їм оздоровчих чи відпочинкових послуг 

здійснюється відповідно до Примірного порядку, на підставі наказу місцевого 

органу управління освітою, заяви батьків або осіб, які їх замінюють (опікунів, 

піклувальників), довідки про стан здоров’я дитини, наявність профілактичних 

щеплень та епідемічний стан середовища, в якому проживає дитина. 

3.7. З урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей створюються 

загони та групи, наповнюваність яких становить 30 осіб.  

3.8. Якщо оздоровчо-відпочинкові зміни проводяться у період навчального 

року, навчання учнів здійснюється у Ракошинській загальноосвітній школі 
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І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради та Зняцівській загальноосвітній 

школі І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради згідно з угодою між цими 

закладами освіти та ЗЦТКЕСУМ.  

3.9. Учнівська молодь за програмами обміну та у рамках реалізації 

культурно-освітніх проектів може відпочивати за рахунок коштів обласного 

бюджету у Філії за окремим розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації.  

 

IV. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 
 

4.1. Працівники Філії в межах покладених на них обов’язків несуть 

персональну відповідальність за безпеку життя і здоров’я дітей, які навчаються, 

відпочивають і оздоровлюються у Філії. Із числа педагогічних та (або) 

медичних працівників призначається відповідальний за стан охорони здоров’я і 

життя дітей. 

4.2. При прийнятті на роботу всі працівники проходять обов’язковий 

інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, профілактики травматизму, 

попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних 

правил та надання невідкладної дошпитальної допомоги. 

4.3. Керівник Філії спільно із медичним працівником розробляє та 

затверджує режим дня з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог та 

фізіологічних особливостей дітей різного віку. 

4.4. Керівник Філії відповідає за організацію харчування, 

матеріально-технічний стан харчоблоку, дотримання вимог санітарного 

законодавства згідно з п. 4 Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ та МОН від 01.06.2005 № 

242/329. 

4.5. Надання дітям і працівникам медичної допомоги та лікування на 

дошпитальному етапі здійснюється медичними працівниками, які залучені до 

оздоровчо-відпочинкових змін. 

4.6. Споруди, будівлі та інші приміщення Філії повинні відповідати 

Правилам пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України, затвердженим наказом МОН України від 15.08.2016  № 947, 

Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженим постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63. 

У Філії розробляються плани поетапної евакуації дітей на випадок пожежі 

та стихійного лиха. 

4.7. Відрахування дитини з Філії  здійснюється за бажанням батьків або 

інших законних представників чи на підставі медичного висновку про стан 

здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в закладі. 

Негайне відрахування дитини із Філії та відправлення до місця постійного 

проживання здійснюється за рахунок батьків або інших законних представників 

на підставі рішення керівництва Філії у разі неодноразового та (або) грубого 

порушення вимог внутрішнього розпорядку. 
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V. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ 
 

5.1. Для здійснення цілей згідно з цим Примірним положенням Філія має 

право: 

вступати в господарські та цивільно-правові відносини із підприємствами, 

організаціями, установами незалежно від форм власності, а також з окремими 

громадянами згідно з довіреністю, виданою керівнику Філії від імені 

ЗЦТКЕСУМ за видами освітньо-виховної, підприємницької діяльності та за 

видами окремих операцій; 

через бухгалтерію ЗЦТКЕСУМ купувати матеріальні цінності, а також 

основні засоби в підприємств, організацій, установ, громадян; 

створювати резерви, необхідні для належної діяльності Філії; 

за згодою ЗЦТКЕСУМ здійснювати поточний ремонт, а також брати 

участь у ремонті об’єктів виробничого, побутового та соціально-культурного 

призначення; 

через бухгалтерію ЗЦТКЕСУМ здійснювати освітньо-виховну та 

інформаційну діяльність; 

за згодою ЗЦТКЕСУМ, відповідно до Статуту ЗЦТКЕСУМ і цього 

Примірного положення, передавати, надавати споруди, обладнання, 

транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх 

з балансу згідно з чинним законодавством. 

5.2. Філія не має права: 

самостійно відчужувати основні засоби, будівлі, транспортні засоби; 

випускати облігації та векселі; 

видавати майнові гарантії, забезпечені майном ЗЦТКЕСУМ, для третіх осіб. 

 

VI. ВЗАЄМНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІЛІЇ ТА ЗЦТКЕСУМ 
 

6.1. Філія підпорядкована у своїй освітньо-виховній, фінансовій та 

господарській діяльності ЗЦТКЕСУМ. 

Звіт про фінансово-господарську діяльність за рік надається Філією 

директору ЗЦТКЕСУМ  кожного року, не пізніше 25 грудня. 

6.2. ЗЦТКЕСУМ для забезпечення діяльності Філії згідно з цим 

Примірним положенням передає Філії з оформленням відповідних накладних 

документів матеріальні цінності, засоби навчання. 

6.3. Якщо Філія згідно із чинним законодавством та цим Примірним 

положенням отримає від дозволеної діяльності прибуток, він (прибуток) 

вноситься поштовим переводом або готівкою в бухгалтерію ЗЦТКЕСУМ і 

використовується на розвиток Філії. 

6.4.Залишки власних коштів, не використані упродовж фінансового року, 

переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають. 

6.5. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені 

законодавством. 

6.6.ЗЦТКЕСУМ та його Філія можуть спільно використовувати наявне 

майно, у тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання тощо. 
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6.7. Філія не може самостійно укладати договори з підприємствами, 

організаціями, установами та громадянами. 

6.8. Контроль за господарською діяльністю Філії здійснює керівник 

ЗЦТКЕСУМ, а також відповідні державні органи. 
 

VII. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ 
 

7.1. Управління поточною діяльністю Філії здійснюється заступником 

директора ЗЦТКЕСУМ – керівником Філії. 

7.2. Керівник Філії здійснює свою діяльність у відносинах з третіми 

особами від імені ЗЦТКЕСУМ згідно з довіреностями, виданими директором 

ЗЦТКЕСУМ. 

7.3. Керівник Філії призначається директором ЗЦТКЕСУМ та у своїй 

діяльності безпосередньо йому підпорядковується.  

Призначення та звільнення інших працівників Філії здійснюється 

директором ЗЦТКЕСУМ, в тому числі й за поданням пропозицій від керівника 

Філії. 

Керівник ЗЦТКЕСУМ заохочує працівників Філії та накладає на них 

стягнення самостійно або за клопотанням (поданням) керівника Філії. 

7.4. Штатний розпис Філії є частиною штатного розпису ЗЦТКЕСУМ і 

затверджується директором департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації. Кошторис витрат на утримання Філії є невід’ємною частиною 

кошторису ЗЦТКЕСУМ, затвердженого директором департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

7.5. Форми, системи та розміри оплати праці визначаються директором 

ЗЦТКЕСУМ. 

7.6. Режим роботи й відпочинку персоналу Філії визначаються 

керівництвом Філії за погодженням із дирекцією ЗЦТКЕСУМ. 
 

VIII. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. До цього Примірного положення можуть бути внесені в 

установленому порядку зміни та доповнення, які не повинні суперечити 

чинному законодавству України та Статуту ЗЦТКЕСУМ. 
 

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ 
 

9.1. Припинення діяльності Філії здійснюється на основі прийнятого 

ЗЦТКЕСУМ рішення про ліквідацію чи реорганізацію згідно з чинним 

законодавством. Порядок ліквідації Філії визначається ЗЦТКЕСУМ та чинним 

законодавством України. 

9.2. При реорганізації Філії її права та обов’язки переходять до 

правонаступників. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

20.11.2019 №  290    

             

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК 

направлення та прийому дітей на відпочинок  

у філію ,,Едельвейс”Закарпатського центру туризму,  

краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді  

 

1. Примірний порядок направлення та прийому дітей на відпочинок у 

філію ,,Едельвейс” Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і 

спорту учнівської молоді (далі – Примірний порядок) визначає організаційні 

засади та вимоги щодо відпочинку та оздоровлення дітей.  

 

2. Філія ,,Едельвейс” Закарпатського центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді (далі – Філія) є закладом позашкільної 

освіти, у якому діти, направлені на відпочинок, беруть участь у виховних, 

патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних 

змаганнях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з 

однолітками з різних адміністративно-територіальних одиниць області. 

 

3. До Філії здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету 

направлення на відпочинок (14 календарних днів) дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних та 

малозабезпечених сімей, 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, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи, відмінників навчання – учнів 6, 7, 8 класів 

закладів освіти області; талановитих та обдарованих дітей – переможців 

міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад; лідерів дитячих громадських організацій; дітей – учасників 

дитячих творчих колективів та спортивних команд; учнівської молоді за 

програмами обміну та у рамках реалізації культурно-освітніх проектів.  

 

4. Департамент освіти і науки облдержадміністрації затверджує розподіл 

місць для направлення до Філії у розрізі адміністративно-територіальних 

одиниць області пропорційно співвідношенню чисельності учнів закладів 

загальної середньої освіти у районі (місті, об’єднаній територіальній громаді) 

до загальної чисельності учнів закладів загальної середньої освіти області. 

 

5. Для направлення дітей до Філії необхідно наказ керівника 

відповідного місцевого органу управління освітою, а для лідерів учнівського 

самоврядування – директора Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості ,,ПАДІЮН”, медична довідка дитини за формою № 079/о, 

затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.05.2013        
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№ 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за 

№ 990/23522, а також інші нижчезазначені документи, при цьому копії 

документів мають бути засвідчені печаткою місцевого органу управління 

освітою та підписом його керівника: 

1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

заява опікуна, піклувальника, інших законних представників; 

копія свідоцтва про народження дитини; 

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

2) для дітей із багатодітних сімей: 

заява одного з батьків; 

копія свідоцтва про народження; 

копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад 

сім’ї; 

3) для дітей із малозабезпечених сімей: 

заява одного з батьків; 

копія свідоцтва про народження дитини; 

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до дитячого 

закладу; 

4) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до 

пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”: 

заява одного з батьків; 

копія свідоцтва про народження дитини; 

копія посвідчення учасника бойових дій батька (матері); 

5) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи: 

заява одного з батьків; 

копія свідоцтва про народження дитини; 

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

6) для дітей, які є відмінниками навчання: 

заява одного з батьків; 

копія свідоцтва про народження дитини; 

копії табелів успішності за останні 2 роки (або за попередній навчальний 

рік та І семестр поточного навчального року); 

7) для дітей, які є лідерами учнівського самоврядування: 

заява одного з батьків; 

копія свідоцтва про народження дитини; 

довідка (підтвердження) обласного координатора учнівського 

самоврядування ,,Нове покоління”.  

 

6. Батьки дитини (інший законний представник) дають письмову згоду 

на обробку персональних даних дитини відповідно до вимог Закону України 

„Про захист персональних даних”, згоду на внесення персональних даних 

дитини в базу даних Філії і використання їх за необхідності та згоду на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-13
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проведення в закладі необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі 

захворювання дитини. 

 

7. Діти, направлені до Філії, повинні мати із собою одяг відповідно  до 

сезону, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття, спортивне взуття, 

спортивний костюм, натільну білизну, головний убір, шкарпетки (не менше 

трьох пар), предмети особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, гребінець, 

носові хустинки) тощо. 

Крім зазначеного, під час навчального року діти повинні мати із собою 

робочі зошити з навчальних предметів та відповідний набір канцелярського 

приладдя. Навчання учнів здійснюватиметься на базі закладів загальної 

середньої освіти, розташованих у с. Ракошино та с. Зняцьово Мукачівського 

району, відповідно до угоди, укладеної між керівниками Закарпатського центру 

туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді, управління 

освіти, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації, Ракошинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів та Зняцівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради. Після завершення відпочинкової 

зміни учні одержують виписку балів навчальних досягнень з предметів 

навчального плану, засвідчену печаткою закладу загальної середньої освіти та 

підписом його керівника. 

 

8. Проїзд групи дітей від району (міста, ОТГ) до Філії та у зворотному 

напрямку здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, передбачених 

для функціонування освітньої галузі, та відповідно до Інструкції щодо 

організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською і студентською 

молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 02.10.2014 

№ 1124. 

В окремих випадках до Філії діти можуть прибувати з батьками або 

іншими законними представниками. 

 

9. Для належної організації відпочинку та навчання дітей місцеві органи 

управління освітою, обласний координатор учнівського самоврядування ,,Нове 

покоління” не пізніше ніж за тиждень до заїзду дітей повідомляють керівника 

Філії на електронну адресу про кількість та склад дітей за формою згідно з 

додатком до Примірного порядку. 

 

10. Філія приймає та відправляє дітей у строки відповідно до 

затвердженого графіка та цього Примірного порядку. Прибуття дітей до Філії у 

день заїзду (перший день зміни) – з 8 до 10 години, від’їзд в останній день 

зміни – з 15 до 16 години. 

Прибувши до Філії, старший супроводжуючий – представник місцевого 

органу управління освітою – повинен надати керівнику Філії примірник 

затвердженого списку дітей і належним чином оформлені медичні довідки та 

інші документи.  
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11. У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту 

направлення не за призначенням (дитина направлена до Філії без відповідного 

медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним 

чином оформленою медичною довідкою та іншими документами, є молодшою 

або старшою від зазначеного в цьому Примірному порядку віку) така дитина до 

Філії не приймається і відбуває до місця проживання із особою, що її 

супроводжувала. 

 

12. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час 

перебування у Філії несуть директор Закарпатського центру туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді та керівник Філії, під час 

освітнього процесу – директор відповідного закладу загальної середньої освіти, 

у дорозі в обидві сторони – супроводжуючі особи, батьки або особи, які їх 

замінюють. 

 

13. Дитина має право на безоплатне направлення до Філії на відпочинок 

за рахунок коштів обласного бюджету один раз у рік за умови, що такі послуги 

не надавалися їй у поточному році за рахунок коштів інших бюджетів. 

 

14. Контроль за дотриманням вимог цього Примірного порядку здійснює 

директор Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді та керівник Філії.  

 

15. Контроль за діяльністю Філії  здійснює директор Закарпатського 

центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді та 

департамент освіти і науки облдержадміністрації. 



Додаток до Примірного порядку 

 

 

 

СПИСОК ДІТЕЙ, 

які направляються у філію ,,Едельвейс”  

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді 

 

 

_____________________ 
(вказати назву району (міста, ОТГ)) 

на ________ зміну 
(вказати номер зміни) 

з ___________ до__________ 20__ року 
(вказати дати початку та кінця зміни) 

 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 
Заклад освіти Клас Місце проживання 

ПІБ батьків 

(або осіб, які їх 

замінюють),  

моб. телефон 

Статус дитини 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого органу управління освітою підпис ПІБ 

МП     

   

   

Виконавець, ПІБ, тел.     


