
 

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

про діяльність дитячого табору відпочинку з денним перебуванням 

«Сонечко» при середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №228 м.Києва 

 

 

Тип дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 
з денним 

перебуванням 

Власник (засновник) 

Дніпровська 

районна  в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Форма власності комунальна 

Місцезнаходження, телефон, факс, e-mail 

вул.Березняківська, 

34 

Тел.550-32-67 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника 

Директор школи 

Семирекова Ілона 

Вікторівна,  

начальник табору 

Загродська Наталія 

Іванівна 

Відомості про внесення закладу до Державного реєстру 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (номер у 

Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку) 

Не внесений 

Категорія закладу за результатами державної атестації  - 

Перелік послуг з оздоровлення, які надає заклад (для 

закладів оздоровлення) 
відпочинок 

Максимальна кількість дітей, яку вміщує заклад 

оздоровлення та відпочинку за одну зміну 
 60 дітей 

Кількість дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, що перебували у закладі оздоровлення 

та відпочинку за минулий рік 

1 

Вартість одного ліжко-дня путівки на поточний рік 116 грн.64к. 

Умови перебування дітей у закладі оздоровлення та 

відпочинку та побутові умови для дітей (перелік 

приміщень, споруд, наявність побутових зручностей, їх 

відповідність санітарно-гігієнічним нормам, душові, 

кімнати гігієни, санвузли, опалювальна система тощо) 

 4 спальні кімнати, 

2 ігрові кімнати, 2 

санвузли, 1 душова, 

1 їдальня,  

1 мед.кабінет, 1 

актова зала, 1 

спортивний зал, 1 

хореографічний 

зал, 

1 спортивний 

майданчик  



Організація харчування (їдальня, наявність дієтичного 

харчування, вітамінізація, фітотерапія, змінність 

харчування дітей) 

їдальня, наявність 

дієтичного 

харчування, 

вітамінізація 

Медичне обслуговування дітей (наявність кваліфікованих 

медичних працівників, лікарських засобів, виробів 

медичного призначення та обладнання, у тому числі для 

надання невідкладної медичної допомоги на 

догоспітальному етапі, наявність та ведення відповідної 

медичної документації) 

1 медичний 

працівник, 

медичний кабінет 

забезпечений 

лікарськими 

засобами, є в 

наявності та 

ведеться медична 

документація 

Гурткова робота (перелік гуртків, дитячих колективів, їх 

кількість) 

4 гуртки: 

рукоділля 

«Кольорова 

мозаїка», 

«Умілі руки», 

хореографії, 

бадмінтону. 

 

Бібліотека (кількість примірників електронних (за 

наявності) та друкованих видань) 
Є в наявності  

Територія закладу (площа, благоустрій, наявність 

обладнаних місць відпочинку, літній театр (естрада), 

спортивні споруди, інвентар, басейн, огородження, 

обладнання місць загальних зборів дитячих формувань 

тощо) 

Є в наявності  

Кадрове забезпечення закладу оздоровлення та 

відпочинку (відповідність штатному розпису працівників 

закладу, освіта та досвід роботи) 

19 осіб 

 

Умови проживання працівників дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку 
- 

Інша додаткова інформація (у разі наявності) - 

* Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 

Начальник  дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку або 

уповноважена ним особа 

_______________ 

(підпис) 
Загродська Н.І. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

