
Підготовка приміщень для табору 

Відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздо-
ровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 квітня 2009 р. № 422, споруди, будівлі та інші приміщення 
дитячого закладу відпочинку повинні відповідати санітарно-
гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки. Тому, щоб 
перебування дітей у таборі було безпечним та не мало неприємних 
наслідків, керівнику навчального закладу слід подбати про підбір 
приміщень для табору та їх підготовку. 

Для перевірки відповідності приміщень табору санітарно-гігієнічним 
нормам у навчальному закладі створюють комісію, результати роботи 
якої заносять до Акта перевірки приміщень, в яких працюватиме табір з 
денним перебуванням (див. Додаток 2). 

Для усіх приміщень табору, що організовується на базі 
загальноосвітнього навчального закладу, вимоги пожежної безпеки 
визначаються Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і 
організацій системи освіти України, затвердженими наказом 
Міністерства освіти України і Головного управління Державної 
пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30 вересня 
1998 р. № 348/70 (із змінами). 

Приміщення табору слід забезпечити первинними засобами 
пожежогасіння, їх технічне обслуговування необхідно здійснювати 
відповідно до паспортів заводів-виготовлювачів, а також затверджених 
у встановленому порядку регламентів технічного обслуговування. 

Також приміщення табору необхідно забезпечити планом-схемою 
евакуації на випадок пожежі та інструкцією щодо заходів пожежної 
безпеки і порядку дій у надзвичайних ситуаціях. 

 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! План евакуації, затверджений керівником 
навчального закладу, розміщують на видному місці у кожному 
приміщенні. 

Керівнику навчального закладу слід ознайомити працівників з 
планом-схемою евакуації на випадок пожежі та з порядком дій у 
надзвичайних ситуаціях. 

Особливу увагу слід звернути на порядок дій під час грози, адже це 
природне явище характерне для початку літа. Якщо під час екскурсії чи 
прогулянки, що проводиться за межами навчального закладу, почалася 
гроза, то необхідно дотримуватися таких правил безпеки: 

Додаток 2 

Приклад оформлення Акта огляду приміщень, у яких працюватиме 

табір з денним перебуванням 

Загальноосвітній навчальний заклад № 1234  



АКТ 

18 травня 2012 р. № 123 

м. Київ 

огляду приміщень, у яких працюватиме табір з денним перебуванням 

Ми, комісія у складі: 

голова комісії Петрова Олена Євгенівна, директор загальноосвітнього 

навчального закладу № 1234, члени комісії: 

Пархоменко Лідія Володимирівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи, відповідальний за стан охорони праці у навчальному 

закладі; 

Марченко Ірина Іванівна, голова профспілкового комітету навчального 

закладу; 

Петрик Іван Сергійович – заступник директора з господарської 

роботи, склали цей акт про те, що на виконання Законів України «Про 

охорону праці» , «Про пожежну безпеку», Положення про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563 та з метою дотримання 

стандартів безпеки праці, запобігання дитячому та виробничому 

травматизму у загальноосвітньому навчальному закладі у зв'язку з 

організацією табору з денним перебуванням {далі – табір) 17 травня 

2012 року перевірили приміщення кабінетів 118 та 120 

загальноосвітнього навчального закладу № 1234, в яких працюватиме, 

щодо норм охорони праці та дотримання правил безпеки 

життєдіяльності. 

Результати огляду: 

1.Небезпечних чинників, що становили б загрозу життєдіяльності 

дітей і працівників, у приміщеннях навчального закладу, у яких 

працюватиме табір, не виявлено. 



2.Вимоги безпеки життєдіяльності, а також санітарно-гігієнічні, 

протиепідемічні норми виконуються. 

3.Засоби пожежогасіння наявні та перевірені на справність. 

4.Інструкції з організації охорони праці, безпеки життєдіяльності у 

приміщеннях навчального закладу, у яких працюватиме табір, наявні, 

затверджені директором навчального закладу та відповідають вимогам 

чинного законодавства. 

5.Інструкції з пожежної безпеки, інформаційні матеріали з безпеки 

життєдіяльності та плани евакуації розміщено на видних місцях у 

приміщеннях, навчального закладу, у яких працюватиме табір, та де 

перебуватимуть діти. 

Висновки комісії: 

Перевірені приміщення, в яких працюватиме табір, відповідають нормам 

охорони праці, безпеки життєдіяльності і можуть бути використані для 

роботи з дітьми у денний час. 

Голова комісії: Петрова О. Є. Петрова 

Члени комісії: Па.рхоменко Л. В. Пархоменко 

Марченко І. В. Марченко 

Петрик І. С. Петрик 

 


