
 

Додаткові вимоги до проведення таборів:   

• можливість поселення дітей, по 2-4 дитини в номері;  

• можливість поселення залучених психологів, волонтерів (до 8 осіб);  

• харчування згідно з нормами та стандартами (постанова Кабінету Міністрів України від 22 

листопада 2004 року № 1591); 

• наявність персоналу (вожатих), який пройшов навчання та сертифікований для роботи з дітьми. 

Форма: Оголошення про проведення закупівлі 

Найменування закупівлі: організація та проведення літнього табору психологічної 

реабілітації для дітей з числа ВПО, дітей, які зазнали травми війни, дітей, в яких батьки 

беруть участь у військових діях, дітей з прийомних сімей, ДБСТ, дітей з інвалідністю в 

рамках проєкту «Фонд гуманітарного фінансування»  

(Humanitarian Funding Pool) 

Найменування, місцезнаходження та 

ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

МБО «БФ «СОС Дитячі Містечка» Україна,  
ЄДРПОУ 34183275 

02099 м. Київ вул. Бориспільська, 6 секція 3 (юр. 

адреса та фактична адреса) 

Строк подання заявки до участі у конкурсі 

закупівлі 

До 25.05.2022 включно 

Вимоги до партнера  - Розташування у Закарпатській області 

- Відсутність мережі готелів, розважальних 

закладів, стратегічних об’єктів поблизу 

- Наявність лісу, водойм та ін. для організації 

туристичних прогулянок 

- Можливість забезпечити проживання та 

харчування для мін. 100 дітей, у тому числі для 

дітей з інвалідністю до 10 дітей разом із 

супроводжуючими  

- Наявність великого приміщення та 

відкритого майданчику для проведення групових 

активностей 

- Наявність системи охорони та відеонагляду 

- Наявність укриття на території 

- Зручне інфраструктурне сполучення для 

забезпечення заїзду, виїзду дітей та евакуації у разі 

необхідності 

- Доступність медичних послуг – медичний 

персонал на території, можливість добратись до 

лікарні у межах 50 км 

- Попередній досвід функціонування закладу 

в якості дитячого табору, санаторію 

-           Наявність ТОВ або ФОП 

Строк надання послуг  Червень – серпень 2022 року 



Як подати заявку для участі у конкурсі закупівлі: 

1. Надіслати описову частину заявки у файлі Word або Pdf на адресу: Ksenia.semeniak@sos-

ukraine.org  

2. Долучити документи згідно переліку:  

• кошторис (файл формату Excel); 

• список персоналу, що буде залучено до проведення табору; 

• свідоцтво про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, 

діюче на момент розкриття тендерних пропозицій (для учасників - дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку) або копію акредитаційного сертифікату про 

присвоєння закладу оздоровлення та відпочинку певної акредитаційної категорії 

(для учасників - закладів оздоровлення та відпочинку, передбачених ч. 4 ст. 14 

Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»); 

• довідка уповноваженого органу щодо перебування дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку учасника в Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, крім оздоровчих та санаторно-курортних закладів, на які не 

розповсюджується дана вимога, за умови надання зазначеними закладами послуг з 

оздоровлення та відпочинку відповідно до державних соціальних стандартів 

оздоровлення та відпочинку дітей, визначених Законом України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей». Оздоровчі та санаторно-курортні заклади 

надають копію довідки уповноваженого органу, що підтверджує обставини за яких 

вимога щодо внесення до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку відсутня; 

• сертифікат відповідності, який гарантує послуги харчування у курортних закладах 

оздоровчого характеру; 

• сертифікат відповідності, який гарантує надання послуг з забезпечення місць 

короткострокового проживання (послуги курортних закладів оздоровчого 

характеру); 

• реєстраційні документи ТОВ або ФОП; 

• фотоматеріали про заклад оздоровлення та відпочинку. 
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