
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

Про зміну назв 

та затвердження Статутів 

освітніх закладів міста 

 

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

України назв і установчих документів освітніх закладах міста, у зв’язку з 

уведенням самостійного бухгалтерського обліку, з метою упорядкування та 

приведення у відповідність адрес закладів освіти до рішення XV сесії міської 

ради VII скликання від 12.09.2017 № 750 «Про упорядкування назв вулиць, 

провулків, площ міста», відповідно до підпункту 13 пункту 3 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про освіту», пункту 133.4 статті 133 

Податкового кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частиною 5 статті 57 Господарського 

кодексу України, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити назви таких освітніх закладів міста: 

1.1. Дошкільний навчальний заклад № 1 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти № 1 загального 

розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.2. Дошкільний навчальний заклад № 2 комбінованого типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти № 2 

комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.3. Дошкільний навчальний заклад № 6 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти № 6 «Сонечко» 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.4. Дошкільний навчальний заклад № 7 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти № 7 «Віночок» 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.5. Дошкільний навчальний заклад № 8 «Дзвіночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 8 «Дзвіночок» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

1.6. Дошкільний навчальний заклад № 12 загального розвитку 



Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 12 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.7. Дошкільний навчальний заклад № 15 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 15 «Казка» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

1.8. Дошкільний навчальний заклад № 16 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 16 «Зернятко» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

1.9. Дошкільний навчальний заклад № 18 санаторного типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти № 18 

санаторного типу Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.10. Дошкільний навчальний заклад № 19 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 19 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.11. Дошкільний навчальний заклад № 20 комбінованого типу 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 20 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.12. Дошкільний навчальний заклад № 21 «Ластовічка» загального 

розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад 

дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

1.13. Дошкільний навчальний заклад № 26 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 26 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.14. Дошкільний навчальний заклад № 28 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.15. Дошкільний навчальний заклад № 29 «Дивосвіт» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 29 «Дивосвіт» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

1.16. Дошкільний навчальний заклад № 30 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 30 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.17. Дошкільний навчальний заклад № 31 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 31 «Перлинка» загального розвитку Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

1.18. Дошкільний навчальний заклад № 33 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 33 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.19. Дошкільний навчальний заклад № 36 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 



№ 36 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.20. Дошкільний навчальний заклад № 38 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 38 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.21. Дошкільний навчальний заклад № 39 комбінованого типу розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 39 «Журавлик» комбінованого типу Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

1.22. Дошкільний навчальний заклад № 40 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 40 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.23. Дошкільний навчальний заклад № 42 «Джерельце» загального 

розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад 

дошкільної освіти № 42 «Джерельце» загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

1.24. Дошкільний навчальний заклад № 43 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області на заклад дошкільної освіти 

№ 43 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.25. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 13 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області на Ужгородська гімназія № 13 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

1.26. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 14 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області на Ужгородська гімназія № 14 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

1.27. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області на Ужгородська гімназія № 16 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

2. Затвердити у новій редакції Статути наступних освітніх закладів міста: 

2.1. Заклад дошкільної освіти № 1 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 1). 

2.2. Заклад дошкільної освіти № 2 комбінованого типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 2). 

2.3. Заклад дошкільної освіти № 6 «Сонечко» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 3). 

2.4. Заклад дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 4). 

2.5. Заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 5). 

2.6. Заклад дошкільної освіти № 12 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 6). 

2.7. Заклад дошкільної освіти № 15 «Казка» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 7). 

2.8. Заклад дошкільної освіти № 16 «Зернятко» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 8). 

2.9. Заклад дошкільної освіти № 18 санаторного типу Ужгородської міської 



ради Закарпатської області (додаток 9). 

2.10. Заклад дошкільної освіти № 19 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 10). 

2.11. Заклад дошкільної освіти № 20 комбінованого типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 11). 

2.12. Заклад дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 12). 

2.13. Заклад дошкільної освіти № 26 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 13). 

2.14. Заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 14). 

2.15. Заклад дошкільної освіти № 29 «Дивосвіт» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 15). 

2.16. Заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 16). 

2.17. Заклад дошкільної освіти № 31 «Перлинка» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 17). 

2.18. Заклад дошкільної освіти № 33 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 18). 

2.19. Заклад дошкільної освіти № 36 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 19). 

2.20. Заклад дошкільної освіти № 38 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 20). 

2.21. Заклад дошкільної освіти № 39 «Журавлик» комбінованого типу 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 21). 

2.22. Заклад дошкільної освіти № 40 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 22). 

2.23. Заклад дошкільної освіти № 42 «Джерельце» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (додаток 23). 

2.24. Заклад дошкільної освіти № 43 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (додаток 24). 

2.25. Ужгородська гімназія № 13 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області (додаток 25). 

2.26. Ужгородська гімназія № 14 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області (додаток 26). 

2.27. Ужгородська гімназія № 16 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області (додаток 27). 

3. Визнати засновником освітніх закладів міста, вказаних у пункті 2 цього 

рішення, Ужгородську міську раду, уповноваженим органом управління – 

управління освіти Ужгородської міської ради. 

4. Управлінню освіти Ужгородської міської ради забезпечити реєстрацію 

установчих документів у визначеному законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Габор А.А. 

 

Міський голова         Б. Андріїв 



Додаток 1 

до рішення ____ сесії 

міської ради VII скликання 

____________ № ________ 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 1 

ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(НОВА РЕДАКЦІЯ) 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 1 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 1 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 1. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Марка Вовчка, 47а. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 



 3 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 
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- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. У закладі освіти функціонують групи загального розвитку. 

2.3. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими) 

ознаками. 

Комплектування групи за віком передбачає перебування у ній дітей 

однакового віку. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.4. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, 

санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з 

урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.5. Комплектування груп загального розвитку здійснюється відповідно 

до чинного законодавства України. 

2.6. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 
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підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.9. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 
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4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 
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- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 
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історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 
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експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 
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заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 
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правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 
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заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 
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сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та директора закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 
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профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 
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(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 
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інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства має право 

укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки 

з навчальними закладами, підприємствами, громадянами, організаціями, 

відомствами, науковими установами, фондами як на території України, так і 

за її межами. 

12.3. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 
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у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 2 комбінованого типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 2 

комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 2. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу для дітей віком від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, провулок Приютський, 1. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 
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- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 
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релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими ознаками. 

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей 

однакового віку або з різницею у віці. Групи комплектуються відповідно до 

нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання 

дітей у закладі дошкільної освіти. Переведення дітей з однієї вікової групи до 

іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого 

періоду (серпень). 

2.3. У закладі освіти функціонують три групи з денним режимом 

перебування: дві спеціальні групи (для дітей з вадами мови), одна група 

загального розвитку. 

2.4. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 
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- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.5. Для зарахування дитини у спеціальну групу подаються документи 

відповідно до чинного законодавства та направлення управління освіти 

Ужгородської міської ради. 

2.6. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.7. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.8. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.9. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

Графік роботи груп: 

- група загального розвитку: 07:00 – 19:00. 

- група із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення: 07:30 – 

17:30. 

- група із загальним недорозвитком мовлення: 07:30 – 17:30. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 
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закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма, за якою працюватиме заклад, схвалюється 

педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником. 

4.9. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.10. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 
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дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується в закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 
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- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 10 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 



 

 9 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 
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на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 
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розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 
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- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. 

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу освіти – 

2/3, батьків та представників громадськості – 1/3. Термін їх повноважень 

становить один рік. 

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних 

працівників та директора закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 
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- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 
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10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 
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порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 
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14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 6 «Сонечко» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) 

знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 6 

«Сонечко» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 6 «Сонечко». 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Капітульна, 20. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 
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- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 
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1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими, 

різновіковими) ознаками. 

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей 

однакового віку або з різницею у віці. Групи комплектуються відповідно до 

нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання 

дітей у закладі дошкільної освіти. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.3. У закладі освіти функціонують 4 групи з денним режимом 

перебування. 

2.4. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 
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- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.5. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.6. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.7. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться угорською та російською мовами. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 
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реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 
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- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 
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дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 
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- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 
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5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 
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- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 
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освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 
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дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 
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фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
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засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) 

знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 7 

«Віночок» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 7 «Віночок». 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Августина Волошина, 46. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення цілісного розвитку 

дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом 

виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 
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1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.12. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.13. Взаємовідносини між закладом освіти і юридичними та фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими ознаками, 

відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і 

правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти. 

2.2. Прийом дітей здійснює директор закладу освіти протягом 

календарного року. 

2.3. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.4. У закладі освіти функціонують 4 групи з денним режимом 

перебування. 

2.5. Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.6. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 
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- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.7. Під час прийому дитини до закладу освіти директор зобов'язаний 

ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом закладу освіти, 

іншими документами, що регламентують його діяльність. 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватися: 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти 

цього типу; 

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом двох місяців згідно 

чинного законодавства. 

2.9. Адміністрація закладу освіти зобов’язана письмово повідомити 

батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 

календарних днів. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: 

субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня 

(оздоровчий період) у закладі освіти проводиться оздоровлення дітей. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. План роботи закладу 

на оздоровчий період погоджується з відповідним управлінням Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів. 

4.4. Мова навчання і виховання дітей у закладі – українська. 

4.5. Зміст освітнього процесу в закладі визначається Базовим 

компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку 

дітей, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України. 

4.6. Заклад освіти організовує освітній процес за таким пріоритетним 

напрямом – художньо-естетичний. 

4.7. Відповідно до річного навчального плану закладу освіти педагогічні 
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працівники самостійно опрацьовують літературу та навчальні посібники, а 

також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні 

технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні не нижче 

державних стандартів та вимог плану закладу освіти. 

4.8. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

4.9. Заклад освіти може надавати додаткові освітні платні послуги на 

підставі угоди з батьками або особами, що їх замінюють. Відмова батьків або 

осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не 

може бути підставою для відрахування дитини із закладу освіти. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

5.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

5.2. У закладі освіти визначений чотириразовий режим харчування. 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та директора закладу освіти. 

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

5.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

5.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 
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влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу 

освіти та лікувальних закладів охорони здоров’я у відповідності до норм 

чинного законодавства України. 

6.2. Медичний персонал здійснює: лікувально-профілактичні заходи, в 

тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом 

здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, 

загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом 

та якістю харчування. 

6.3. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти 

належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

6.4. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- здобувачі освіти; 

- педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники; 

- батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють; 

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність; 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до 

освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти. 

7.2. За успіхи у роботі учасники освітнього процесу можуть бути 

нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, 
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подяками та іншими видами морального та матеріального заохочення 

відповідно до чинного законодавства України. 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 

7.3.1. Безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання. 

7.3.2. Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку. 

7.3.3. Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять 

здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, 

приниження її гідності. 

7.3.4. Здоровий спосіб життя. 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

7.4.1. Обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти. 

7.4.2. Звертатись до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей. 

7.4.3. Брати участь у покращенні організації освітнього процесу та 

зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти. 

7.4.4. Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг. 

7.4.5. Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді. 

7.4.6. Інші права, що не суперечать чинному законодавству України. 

7.5. Добровільними органами громадського самоврядування закладу 

освіти, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав 

та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності, є батьківські 

комітети. 

7.6. У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

громадські об’єднання», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням 

про дошкільний навчальний заклад, цим Статутом, Примірним Положенням 

про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, іншими 

нормативно-правовими актами у галузі освіти та міжнародним 

законодавством з прав дитини. 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

7.7.1. Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти, забезпечувати 

умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку обов’язкової 

дошкільної освіти за будь-якою формою. 

7.7.2. Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних та 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля. 

7.7.3. Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей. 

7.7.4. Поважати гідність дитини. 
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7.7.5. Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв. 

7.7.6. Своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності 

або хвороби дитини. 

7.7.7. Діти з ознаками інфекційного захворювання до закладу освіти не 

приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання 

дітей до закладу освіти дозволяється за наявності медичної довідки закладу 

охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. У 

довідці лікарем-педіатром або лікарем загальної практики – сімейним 

лікарем вказуються рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму 

дитини-реконвалесцента на перші 10 – 14 днів. 

Діти після тимчасової відсутності у закладі освіти з інших причин 

приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак 

захворювання. 

7.7.8. Своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку. 

7.8. Відвідування дитиною закладу освіти не звільняє батьків від 

обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 

7.9. На посаду педагогічного працівника закладу освіти призначається 

особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або 

професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує 

результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої 

дозволяє виконувати професійні обов'язки. 

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

7.11. Педагогічні працівники мають право: 

7.11.1. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми. 

7.11.2. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування 

закладу освіти. 

7.11.3. На підвищення кваліфікації; участь у методичних об'єднаннях, 

нарадах тощо. 

7.11.4. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу. 

7.11.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти. 

7.11.6. Об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством 

України. 

7.11.7. На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.11.8. На захист професійної честі, власної гідності. 

7.12. Педагогічні працівники зобов'язані: 



 

 

9 

7.12.1. Виконувати Статут закладу освіти, посадову інструкцію, Правила 

внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору та інші 

нормативно-правові акти. 

7.12.2. Дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської 

моралі, поважати гідність дитини та її батьків. 

7.12.3. Забезпечувати умови для засвоєння вихованцями програм 

розвитку дітей, затверджених МОН України. 

7.12.4. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну культуру. 

7.12.5. Співпрацювати з сім’єю здобувача освіти закладу освіти з питань 

навчання та виховання. 

7.12.6. Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, 

пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної культури. 

7.12.7. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства. 

7.12.8. Виконувати накази та розпорядження керівництва закладу освіти. 

7.12.9. Виконувати інші обов’язки, що не суперечать чинному 

законодавству України. 

7.13. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу 

освіти регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку закладу освіти. 

7.14. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

освіти директором закладу. 

7.15. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно чинного законодавства. 

7.16. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

7.17. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

7.18. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, яка 

здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

7.19. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не 

відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного 

законодавства. 
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VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

8.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства.  

8.3. На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

8.4. Директор закладу освіти: 

8.4.1. Відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу. 

8.4.2. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти. 

8.4.3. Діє від імені закладу освіти, представляє його в державних органах 

та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами. 

8.4.4. Несе відповідальність за організацію діяльності закладу освіти. 

8.4.5. Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, 

контролює їх виконання. 

8.4.6. Розпоряджається в установленому порядку майном та коштами 

закладу освіти, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та 

збереження матеріально-технічної бази закладу освіти. 

8.4.7. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу 

освіти. 

8.4.8. Затверджує штатний розпис за погодженням з управлінням освіти 

Ужгородської міської ради. 

8.4.9. Контролює організацію харчування і медичного обслуговування 

дітей. 

8.4.10. Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом. 

8.4.11. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників. 

8.4.12. Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям, здібностям і потребам. 

8.4.13. Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, 

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. 

8.4.14. Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, 

для пошуку і впровадження ними інноваційних технологій, авторських 
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програм, перспективного педагогічного досвіду. 

8.4.15. Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють. 

8.4.16. Щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків, або осіб, які їх замінюють. 

8.4.17. Має інші права та обов’язки, передбачені чинним 

законодавством. 

8.5. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом освіти 

є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими 

документами цього закладу. Педагогічна рада створюється в усіх закладах 

дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за 

наявності не менше трьох педагогічних працівників. 

До складу педагогічної ради закладу освіти входять усі педагогічні 

працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу 

педагогічної ради закладу освіти можуть входити голови батьківських 

комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної 

освіти. 

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, 

батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання 

педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради закладу освіти є його директор. Педагогічна 

рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 

8.6. Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 



 

 

12 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього 

процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

8.7. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

8.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу 

освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-

педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

8.9. Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів 

приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

8.10. Загальні збори: 

8.10.1. Обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють 

терміни її повноважень. 

8.10.2. Заслуховують звіт керівника закладу освіти, голови ради закладу 

освіти з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або 

відкритого голосування. 

8.10.3. Розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-

господарської діяльності закладу освіти. 

8.10.4. Затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

8.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. Кількість 

засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу освіти є 

правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів 
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(працівники закладу освіти, батьки, власники, спонсори та інші). Рада 

закладу освіти організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає 

питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення 

матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти 

батьків або осіб, які їх замінюють 

8.12. У закладі освіти може діяти піклувальна рада – орган 

самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, 

підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян з 

метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 

Піклувальна рада (у складі 9 осіб) створюється за рішенням загальних 

зборів або ради закладу освіти. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах закладу освіти і працюють на громадських засадах. Очолює 

піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні 

з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх 

доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.3. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування, інших нормативно-правових 

актів та цього Статуту. 

10.2. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться на 

основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного 

законодавства України. 

10.3. Джерелами фінансування закладу освіти є кошти: 

10.3.1. Місцевого бюджету та бюджетів інших рівнів. 

10.3.2. Батьків або осіб, які їх замінюють. 

10.3.3. Добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і 
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юридичних осіб. 

10.3.4. Інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.4. Заклад освіти має право: 

10.4.1. Придбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно. 

10.4.2. Користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, 

організації або фізичних осіб. 

10.4.3. Інші права, передбачені чинним законодавством. 

10.5. Статистична звітність про діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

10.6. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.7. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі 

освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

виконавчої влади, яким підпорядковуються заклад освіти. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Контроль за дотриманням закладом освіти державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти 

Ужгородської міської ради. 

11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім 

процесом, встановлюється Ужгородською міською радою відповідно до 

чинного законодавства України. 

11.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 
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делегують своїх представників. 

11.6. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

12.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

12.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

12.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

12.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (далі – заклад дошкільної освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повне найменування – заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочене найменування – ЗДО № 8 «Дзвіночок». 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 88015, Україна, 

Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Михайла Грушевського, 

будинок 29а. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (далі – Положення), 

іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, самостійний баланс, 

рахунки в органах Державного казначейства. 

1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює 

діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, 

Положенням та даним Статутом. 

1.9. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення 

реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб 

громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх 

фізичного, розумового та духовного розвитку. 

1.10. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію 

основних завдань дошкільної освіти:  

• збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; 

• формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 

• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, 

суспільством і державою за: 

• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-
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технічної бази. 

1.12. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти і юридичними та 

фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу дошкільної освіти провадиться у 

межах ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові). 

2.3. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального 

розвитку. 

2.4. Заклад дошкільної освіти має групи з денним режимом перебування 

дітей. 

2.5. До закладу приймаються діти віком від 2 до 6 років. 

2.6. Наповнюваність груп дітьми становить: 

• група раннього віку – (2-3 роки) до 15 дітей; 

• група дошкільного віку – (3-6 років) до 20 дітей; 

• група угорськомовна різновікова – до 20 дітей. 

2.7. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється 

директором закладу. Зарахування дитини у заклад дошкільної освіти 

здійснюється за умови наявності можливості зарахування у заклад відповідно 

до порядку, встановленого підзаконними нормативно-правовими актами, на 

підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.8. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її 

хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або 

осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів). 

2.9. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може 

здійснюватися: 

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього 

типу; 

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-ох місяців. 

2.10. Батькам повідомляють про відрахування дитини із закладу 

дошкільної освіти не менш як за 10 календарних днів. 
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III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем 

протягом 12 годин. Вихідні: субота, неділя, святкові дні. 

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: початок – о 

07:00, закінчення – о 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня у закладі 

дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей. 

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до 

річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною 

радою закладу та затверджується керівником закладу дошкільної освіти. 

План роботи закладу дошкільної освіти на оздоровчий період 

погоджується з відповідним управлінням Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і 

виховання дітей. У різновіковій угорськомовній групі визначена угорська 

мова навчання і виховання. 

4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за 

Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». 

4.6. Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за такими 

пріоритетними напрямами: 

• художньо-естетичний; 

• фізкультурно-оздоровчий; 

• гуманітарний; 

• морально-правовий. 

4.7. Основним завданням закладу дошкільної освіти є: 

• забезпечення змісту дошкільної освіти в процесі формування життєвої 

компетенції дитини у світлі завдань Базового компонента дошкільної 

освіти та Державної базової програми розвитку дитини дошкільного 

віку «Я у Світі»; 

• створення системи духовно-морального і правового виховання в різних 

видах діяльності дошкільників; 

• активізація пізнавальних інтересів дитини в умовах гуманізації 

навчально-виховного процесу; 

• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, 

орієнтація на виховання цілісної особистості, здатної на 

самовираження; 

• розвиток пізнавальної активності, формування творчої особистості, 
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забезпечення цілісного розвитку, оволодіння рідною мовою; 

• організація взаємодії з родиною, формування педагогічної культури та 

взаєморозуміння батьків і дітей. 

4.8. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження 

дитини. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 

 

5.1. У закладі дошкільної освіти встановлено чотириразове харчування. 

5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, смаковими якостями 

їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання та дотриманням 

термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та 

керівника закладу дошкільної освіти. 

5.3. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.4. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

5.5. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

5.6. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ 

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти 

забезпечується медичним персоналом закладу або відповідних закладів 

охорони здоров'я на безоплатній основі. 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в 
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тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом 

здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, 

загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом 

та якістю харчування. 

6.3. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти 

належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

6.4. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні 

умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-

профілактичних заходів. 

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти 

дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, 

медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх 

замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної 

освіти. 

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 

• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження 

її гідності; 

• здоровий спосіб життя. 

7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу; 

• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

• брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу; 
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• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 

• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах 

і суді; 

• інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

• своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі дошкільної 

освіти у встановленому порядку; 

• своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності або хвороби дитини; 

• слідкувати за станом здоров’я дитини. 

7.5. На посаду педагогічного працівника приймається особа, яка має 

відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість 

роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати 

професійні обов’язки. 

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

7.7. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та 

морального заохочення: державні нагороди України, грошові премії, 

грамоти, значки. 

7.8. Педагогічні працівники мають право: 

• на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

• брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 

• на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

• проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 

• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства 

України. 

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані : 

• виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з 

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної культури; 
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• виконувати накази та розпорядження керівника; 

• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

7.10. Педагогічні працівники приймаються на роботу до закладу 

дошкільної освіти та звільняються керівником закладу. 

7.11. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за 

збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із 

законодавством. 

7.12. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

7.13. Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

24.03.2016 № 234, проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

7.14. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають 

атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують 

посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за 

результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства. 

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

8.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти 

здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади 

управлінням освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного 

законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

8.3. Керівник закладу дошкільної освіти: 

• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня 

дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

• здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної 

освіти; 
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• діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших 

органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

дошкільної освіти, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та 

збереження матеріально-технічної бази закладу; 

• приймає на роботу і звільняє з роботи працівників закладу дошкільної 

освіти; 

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

• затверджує штатний розклад за погодженням із управлінням освіти 

Ужгородської міської ради; 

• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

• затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом; 

• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників; 

• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей, їх віковим, психофізіологічним 

особливостям, здібностям і потребам; 

• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

• щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах 

(конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють 

• має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – 

педагогічна рада. 

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, 

педагогічні працівники, медичні працівники інші спеціалісти. Можуть 

входити голови батьківських комітетів. 

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники 

громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. 

Головою педагогічної ради є керівник (директор) закладу дошкільної 

освіти. 

8.5. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти: 

• розглядає питання освітнього процесу у закладі та приймає відповідні 

рішення; 

• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень 
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науки, передового педагогічного досвіду; 

• приймає рішення з питань професійної діяльності педагогічних 

працівників. 

8.6. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 

закладу дошкільної освіти. Кількість засідань педагогічної ради становить 

чотири засідання на рік. 

8.7. Органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є 

загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить 

один рік. 

Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

8.8. Загальні збори: 

• приймають Статут, зміни і доповнення до нього; 

• обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, 

встановлюють термін їх повноважень; 

• заслуховують звіт керівника закладу дошкільної освіти, голову ради 

закладу з питань статутної діяльності закладу, дають оцінку шляхом 

таємного або відкритого голосування; 

• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти; 

• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу. 

8.9. У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної 

освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою. 

Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо у ньому 

бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу, батьки, 

засновники та інші). 

8.10. Рада закладу дошкільної освіти: 

• організовує виконання рішень загальних зборів, 

• розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, 

зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання 

бюджету закладу; 

• вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

• погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків; 

• виконує інші функції, що не суперечать чинного законодавству. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає 

будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші 

матеріальні цінності. 

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти 
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визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами 

і правилами, а також Примірним переліком ігрового та навчально-

дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.3. Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю і 

належить йому на праві оперативного управління. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

10.1. Заклад дошкільної освіти є неприбутковою організацією. 

Забороняється розподіл отриманих закладом доходів (прибутків) або їх 

частин серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 

інших пов’язаних із ними осіб. 

10.2 Доходи (прибутки) закладу дошкільної освіти використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.3. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти 

здійснюється на основі його кошторису і власного Статуту відповідно до 

чинного законодавства України. 

10.4. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: 

• місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування дошкільної освіти для забезпечення освіти в обсязі 

Державних стандартів; 

• батьків або осіб, які їх замінюють; 

• добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

• інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.5. Заклад дошкільної освіти у встановленому чинним законодавством 

порядку має право: 

• придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або 

фізичних осіб; 

• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із 

законодавством. 

10.6. Звітність про діяльність закладу дошкільної освіти встановлюється 

відповідно до законодавства України. 

10.7. Для здійснення статутних повноважень заклад дошкільної освіти 

може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, 

організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо. 

10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі 

дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими 

актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 
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виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади. 

Бухгалтерський облік здійснюється самостійно закладом дошкільної 

освіти. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Контроль за дотриманням закладом освіти державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти 

Ужгородської міської ради. 

11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім 

процесом, встановлюється Ужгородською міською радою відповідно до 

чинного законодавства України. 

11.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.6. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

ХІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

12.1. Ліквідація або реорганізація закладу дошкільної освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником або уповноваженим ним органом, а у випадку ліквідації за 

рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим 

органом. 

12.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління закладом дошкільної освіти. 

12.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

подає його засновнику. 

12.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу дошкільної 
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освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

12.6. У разі припинення закладу дошкільної освіти його активи 

передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 

виду або зараховуються до доходу бюджету. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 12 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 12 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 12. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Мора Йокаі, 9. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 
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- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 
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- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими ознаками. 

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей 

однакового віку або з різницею у віці. Групи комплектуються відповідно до 

нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання 

дітей у закладі дошкільної освіти. Переведення дітей з однієї вікової групи до 

іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого 

періоду (серпень). 

2.3. У закладі освіти функціонують 4 групи з денним режимом 

перебування, з них: раннього віку – 1 група, дошкільного віку – 3 групи. 

2.4. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 
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здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.5. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.6. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.7. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 
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порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 
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5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 
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дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 
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- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 
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плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 
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особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. 

Можуть входити голови батьківських комітетів. 

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники 

громадських організацій, педагогічні працівники закладів середньої освіти, 

батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор 

закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на 

навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 
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- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. 

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу освіти – 

2/3, батьків та представників громадськості – 1/3. Термін їх повноважень 

становить один рік. 

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних 

працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 
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дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 
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фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
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засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 15 «Казка» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) 

знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 15 «Казка» 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 15 «Казка». 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Лесі Українки, 8. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 
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- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 
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- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими, 

різновіковими) ознаками. Комплектування групи за віком передбачає 

перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. Групи 

комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-

гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.3. У закладі освіти функціонують 6 груп з денним режимом 

перебування. 

2.4. Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 
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здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.5. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.6. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.7. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ  

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 
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реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 
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- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 
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дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 



 9 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 
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5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 
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- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 
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освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 
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дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 
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фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
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засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 16 «Зернятко» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) 

знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 16 

«Зернятко» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 16 «Зернятко». 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Айвазовського, 9. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 
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- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 
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1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими ознаками, 

відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і 

правил утримання дітей у дошкільних закладах. 

2.3. Прийом дітей здійснює керівник закладу освіти протягом 

календарного року. 

2.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.5. У закладі освіти функціонують 4 групи з денним режимом 

перебування. З них:  

- перша молодша – віком від 2 до 3 років; 

- друга молодша – віком від 3 до 4 років; 

- середня – віком від 4 до 5 років; 

- старша – віком від 5 до 6 (7) років. 

2.6. Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 
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можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.9. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 
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4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 
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- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 
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- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 



 9 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 
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на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 
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розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 
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- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. 

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу освіти – 

2/3, батьків та представників громадськості – 1/3. Термін їх повноважень 

становить один рік. 

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних 

працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 
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дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 
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фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
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засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 



Додаток 9 

до рішення ____ сесії 

міської ради VII скликання 

____________ № ________ 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Заклад дошкільної освіти № 18 санаторного типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 18 

санаторного типу Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 18. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) санаторного 

типу для дітей з особливими освітніми потребами віком від одного до шести 

(семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Айвазовського, 6. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.7. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у 

нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, 

розумового і духовного розвитку. 

1.9. Діяльність закладу освіти направлена на реалізацію основних 

завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного 

здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та 

нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати 

освіту. 

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 
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змісту, рівня і обсягу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.12. У закладі освіти визначена українська мова навчання. 

1.13. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.14. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.15. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2 Групи комплектуються за віком для дітей, які потребують 

відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації: з латентною 

туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу. 

До закладу освіти зараховуються діти з такими діагнозами: 

• з ранніми проявами туберкульозної інфекції (віраж туберкулінових 

реакцій – тубінфікування); 

• діти із контакту з хворим на активний туберкульоз та хворими на 

туберкульоз тваринами; 

• інфіковані мікобактеріями туберкульозу із супутніми неспецифічними 

захворюваннями (часто-довго хворіючі на бронхолегеневу патологію) у 

фазі ремісії; 

• після вилікування з приводу активного туберкульозу органів дихання 

та позалегеневого туберкульозу (після стаціонарного і санаторного 

лікування); 

• після вилікування з приводу туберкульозного менінгіту (після 

стаціонарного і санаторного лікування за відсутності порушень 

інтелекту); 

• після оперативних втручань з приводу туберкульозу після вилікування 

та висновку відповідного спеціаліста про можливість відвідування 

закладу дошкільної освіти. 
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2.3. У закладі освіти функціонує 6 груп санаторного типу, а саме: одна 

група раннього віку, п’ять дошкільних груп. 

2.4. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими ознаками. Групи 

комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-

гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з 

урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Переведення дітей 

з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп 

здійснюється на протязі оздоровчого періоду. 

2.5. Заклад освіти може формувати групи з денним та цілодобовим 

режимом перебування для дітей віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років. 

Група з цілодобовим перебуванням дітей формується з урахуванням 

побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.6. Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

• заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

• довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

• свідоцтва про народження дитини. 

• документів для зарахування до групи санаторного типу, зокрема: 

✓ направлення СВК ОТМО «Фтизіатрія» або направлення ЛКК 

Ужгородської МДКЛ; 

✓ направлення управління освіти Ужгородської міської ради. 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, а також в літній період (75 днів). 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

• за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; 

• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної 

освіти цього типу. 

2.9. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.10. Кожна дитина перебуває у закладі освіти до повного клінічного 

одужання, але не менше одного року. 

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: 

субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок – 07:00 год., 
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закінчення – 19:00 год. Графік роботи групи з цілодобовим перебуванням: 

понеділок 07:00 год. – п’ятниця 19:00 год. 

3.4. Щоденний графік роботи груп закладу освіти: 

- група раннього віку: щоденно 07:00 год. – 19:00 год. 

- дошкільні групи: щоденно 07:00 год. – 19:00 год. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується керівником закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

4.8. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

5.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

5.2. У закладі освіти встановлено чотириразове, а для дітей з 

цілодобовим перебуванням – п’ятиразове харчування. 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 
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якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних 

працівників та керівника закладу. 

5.4. Порядок встановлення плати за харчування та звільнення від такої 

плати визначається Порядком встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 № 667. 

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу, 

та лікувальних закладів охорони здоров’я у відповідності до чинного 

законодавства України. 

6.2. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти 

належать: 

- лікувально-профілактичні та оздоровчі заходи, в тому числі проведення 

обов’язкових медичних оглядів; 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

6.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти. 

7.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 
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України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

7.3. Кожна дитина, що виховується в закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах 

і суді; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної мови, до народних традицій і звичаїв; 

своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

7.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 
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стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

7.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

7.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

7.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом 

незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду 

роботи; 

брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо покращення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з 

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

7.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

7.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 
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директором закладу освіти. 

7.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

7.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

7.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

7.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

7.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

8.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

8.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 
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- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям, здібностям і потребам; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, батьки або особи, які їх замінюють. 

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в експериментальній, інноваційній 

діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 

фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 
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документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію директором 

закладу. 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 

дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази 

на рік. 

8.5. Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не рідше 

одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників 

закладу освіти – не менше, ніж 2/3 від загальної кількості, батьків – не 

менше, ніж 1/3 від загальної кількості. Термін їх повноважень становить один 

рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- приймають Статут, зміни і доповнення до нього; 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

їх повноважень; 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності закладу, дають оцінку шляхом таємного або відкритого 

голосування; 

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської 

діяльності закладу дошкільної освіти. 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

8.7. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. Кількість 

засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу освіти є 

правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів 

(працівники закладу освіти, батьки, засновники та інші). 

Рада закладу освіти організовує виконання рішень загальних зборів, 

розглядає питання покращення умов для здобуття дошкільної освіти, 

зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету 

закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної 

освіти батьків або осіб, які їх замінюють. 

8.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 

 

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 
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9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 
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10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 
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соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

12. МІЖНАРОДНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

14. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління закладом освіти. Ліквідаційна комісія складає 

баланс і подає його засновнику. 

14.4. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.5. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 
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працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 19 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 19 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 19. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Вілмоша Ковача, 22. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, соціалізації, формування 

необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та 

нахилів, набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 
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- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
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майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими, 

різновіковими) та родинними ознаками. 

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей 

однакового віку або з різницею у віці. 

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, 

санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної 

освіти. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.3. У закладі освіти функціонують 6 груп загального розвитку з денним 

режимом перебування дітей. 

Наповнюваність груп дітьми становить: 

- для дітей віком від 2-3 років – до 15 осіб; 

- для дітей віком від 3-6 років – до 20 осіб; 

- в оздоровчий період – до 15 осіб. 

2.4. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 
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можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.5. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.6. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.7. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 
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4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинними програмами розвитку дітей та навчально-

методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН 

України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 
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дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 
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- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 
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- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 
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на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 
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розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 
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- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. 

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу освіти – 

2/3, батьків та представників громадськості – 1/3. Термін їх повноважень 

становить один рік. 

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних 

працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 
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дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 
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фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу освіти має 

право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не 

увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 
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чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 
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ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 20 комбінованого типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 20 

комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 20. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу для дітей віком від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Вілмоша Ковача, 23. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти має у складі групи загального розвитку для дітей віком 

від двох до шести (семи) років, де забезпечується розвиток, виховання та 

навчання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти 

та спеціальні групи для дітей з порушенням мовлення та зору, в яких 

забезпечується корекційно-відновлювальна робота з урахуванням фізичного і 

психічного розвитку дітей. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), Порядком комплектування дошкільних навчальних 

закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 

27.03.2006 № 240/165, актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

власним Статутом. 

1.9. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної освіти, зміцнення здоров'я, розвиток і 

формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації 

та адаптації дитини шляхом спеціально організованого освітнього процесу у 

комплексі з корекційно-відновлювальною роботою. 

1.9. Діяльність направлена на реалізацію основних завдань дошкільної 

освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я 



 

 

3 

дитини; 

- забезпечення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, які мають 

порушення мовлення та зору ; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних 

мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського 

народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до 

себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; 

- забезпечення соціальної адаптації та підготовки дитини до школи. 

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, 

Положенням та даним Статутом. 

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством та 

державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її 

змісту, рівня і обсягу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази; 

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації; 

- безпечні умови освітньої діяльності. 

1.12. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.13. Заклад освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат 

сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку, які потребують корекції вад фізичного розвитку, але не 

відвідують заклад дошкільної освіти, та надання консультаційної допомоги 

сім’ї. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Порядок комплектування груп у закладі освіти визначається 

відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 24.05.2016 № 234, з урахуванням побажань 

батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.2. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.3. Групи комплектуються за віковими ознаками: одновікові, різновікові 
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спеціального призначення, інклюзивні групи. 

2.4. У закладі освіти можуть функціонувати: 

- групи загального розвитку; 

- спеціальні групи. 

2.6. Наповнюваність груп дітьми становить: 

- для дітей віком від двох до трьох років – до 15 дітей; 

- для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 дітей; 

- спеціальних груп – для дітей з вадами зору – 10 дітей; 

- з фонетико-фонематичним недорозвитком мови – 12 дітей; 

- інклюзивні групи – до 15 дітей. 

2.7. Діти, яким станом на 01 вересня поточного року виповнюється 6 

років, мають право за бажанням батьків перебувати у закладі освіти до 7 

років, у спеціальній групі – до 7 (8) років відповідно до висновку лікаря 

залежно від рівня та ступеня порушення. 

2.8. До спеціальних груп зараховуються діти, які мають мовленнєві 

розлади, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому 

слухові та інтелекті та діти з вадами зору. 

2.9. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

Для зарахування дитини у спеціальну групу подаються документи 

відповідно до чинного законодавства та направлення управління освіти 

Ужгородської міської ради. 

2.10. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.11. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 
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2.12. Заклад освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх 

замінюють, про відрахування дитини не пізніше як за 10 календарних днів. 

2.13. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: 

субота, неділя, святкові дні. 

3.2. Режим роботи закладу освіти, тривалість перебування у ньому дітей 

встановлюється засновником відповідно до законодавства України. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти – з 07:00 до 19:00. 

3.4. Щоденний графік роботи груп загального розвитку – з 07:00 до 

19:00; груп компенсуючого типу – з 07:30 по 17:30. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня 

(оздоровчий період) у закладі освіти проводиться оздоровлення дітей. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. План роботи закладу 

освіти на оздоровчий період додатково погоджується з відповідним 

управлінням Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом 

дошкільної освіти та реалізується згідно з державними програмами. Освітній 

процес у спеціальних групах здійснюється за окремими програмами і 

методиками, розробленими на основі Державної базової програми, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

4.6. Заклад освіти організовує освітній процес за пріоритетним 

художньо-естетичним напрямом роботи (театралізована, музична, художньо-

літературна, зображувальна діяльність). 

Для здійснення освітнього процесу за художньо-естетичним напрямом 

заклад освіти має право обирати програму з варіантних, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.7. Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається 

орієнтовним розкладом, складеним відповідно до Базового компоненту 
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дошкільної освіти або до інших додаткових програм розвитку дітей, 

затверджених МОН України, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері освіти, відповідно до санітарно-гігієнічних, 

педагогічних вимог, з урахуванням проведення корекційно-розвивальної 

роботи; схвалюється педагогічною радою і затверджується директором 

закладу освіти. 

4.8. Заклад освіти може надавати додаткові освітні послуги, які 

визначені варіативною складовою Базового компоненту дошкільної освіти, 

лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та 

закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

5.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів. 

5.2. Режим харчування дітей у закладі освіти та його кратність залежить 

від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей. 

5.3. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.4. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, санітарним 

станом харчоблоку, правильністю зберігання, термінів реалізації продуктів 

харчування покладається на працівників харчоблоку, медпрацівників та 

керівника закладу освіти. 

5.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

5.7. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

5.8. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 
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VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу, а 

також працівниками відповідного територіального закладу охорони здоров’я. 

6.2. До основних обов'язків медичних працівників закладу освіти 

належать: 

- моніторинг стану здоров'я, фізичного та психічного розвитку дітей, 

надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- проведення лікувально-оздоровчих заходів; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження, профілактикою травматизму; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу тощо. 

6.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. Для здійснення корекційно-відновлювальної роботи обладнані 

відповідні приміщення. 

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: діти дошкільного 

віку, директор, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники 

вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають 

освітні послуги у сфері дошкільної освіти. 

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та 

морального заохочення: грамоти, подяки, грошові премії в межах 

затвердженого фонду заробітної плати або за рахунок інших власних 

надходжень.  

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 

- безоплатна дошкільна освіта; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- безоплатне медичне обслуговування; 
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- інші права, передбачені чинним законодавством України. 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах 

і суді; 

- інші права, передбачені чинним законодавством України. 

7.5. Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють: 

- забезпечення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку; 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хворобу дитини; 

- слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне 

здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх 

природних задатків, нахилів, здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до 

народних традицій і звичаїв; 

- інші обов’язки, що передбачені законодавством України. 

Відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім'ю від обов'язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 

7.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

7.8. Педагогічні працівники мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- об’єднуватися у професійні спілки України та бути членами інших 
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об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити у встановленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства 

України; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру; 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного або 

психічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з 

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

7.10. Педагогічних та інших працівників закладу освіти призначає на 

посади та звільняє з посад директор закладу освіти. 

7.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

7.12. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

7.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством 

України. 

7.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

7.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 
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заохочення відповідно до чинного законодавства. 

 

VIIІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

8.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

8.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, 

організацію лікувально-оздоровчої роботи; 

- відповідає за стан педагогічної та виховної роботи у закладі освіти; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям, здібностям і потребам; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 
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- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах (конференціях) 

колективу закладу освіти та батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

8.4. Постійно діючий колегіальний орган закладу освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні та медичні 

працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів 

груп. 

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені 

на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не 

менше 4-х разів на рік. 

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу: 

- розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу у 

закладі освіти; 

- визначає план роботи закладу освіти та педагогічне навантаження 

працівників; 

- аналізує результативність спеціально організованого освітнього 

процесу у комплексі з корекційно-відновлювальною роботою з дітьми; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

впровадження у освітній процес досягнень науки та передового 

педагогічного досвіду; 

- аналізує проведення інноваційної діяльності у закладі освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу освіти із сім’єю; 

- розглядає питання здійснення художньо-естетичного виховання дітей 

та приймає відповідні рішення; 

- розглядає питання морального та матеріального заохочення 

працівників закладу освіти; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності 

педагогічних працівників; 

- розглядає інші питання, визначені Положенням. 

8.5. Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 70%, батьків – 30%. Термін їх 

повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються 
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простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. 

8.6. Загальні збори: 

- приймають Статут, зміни і доповнення; 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють термін 

її повноважень; 

- заслуховують звіт директора закладу освіти з питань статутної 

діяльності закладу, голови ради закладу освіти, дають їй оцінку шляхом 

таємного або відкритого голосування; 

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської 

діяльності закладу освіти; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

8.7. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. Кількість 

засідань визначається за потребою. Засідання ради закладу освіти є 

правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До 

складу ради закладу освіти обираються пропорційно представники від 

педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють. 

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає 

питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення 

матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти 

батьків. 

8.8. У закладі освіти може створюватись і діяти піклувальна рада – орган 

самоврядування, який формується з представників органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, 

окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем 

освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних 

зборів або ради закладу освіти. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах закладу освіти і працюють на громадських засадах. Очолює 

піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні 

з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань – не менше ніж чотири 

рази на рік. Основними завданнями піклувальної ради є: 

- співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями, освітніми закладами, окремими громадянами, 

спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі освіти; 

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 

оздоровчої бази закладу освіти ; 

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу освіти; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 

- сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону 

життя та здоров’я учасників освітнього процесу; 

- організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників закладу освіти; 
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- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом освіти; 

- сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу. 

 

ІХ. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

 

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.5. Заклад освіти у встановленому чинним законодавством порядку 

має право: 

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- отримувати благодійну допомогу від установ, організацій або фізичних 

осіб; 
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- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із 

законодавством України. 

10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

 

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 
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ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) 

знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 21 

«Ластовічка» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 21 «Ластовічка». 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88015, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Марії Заньковецької, 87а. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), Порядком комплектування дошкільних навчальних 

закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 

27.03.2006 № 240/165, наказом Міністерства освіти і науки України від 

24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного 

навчального закладу», іншими нормативно-правовими актами, власним 

Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної освіти, обов’язкової дошкільної освіти 

дітей старшого дошкільного віку, задоволення потреб громадян у нагляді, 

догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і 

духовного розвитку. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію основних 

завдань дошкільної освіти: 

1.9.1. збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей; 

1.9.2. формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та 

нахилів; 

1.9.3. забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати 

освіту у закладах загальної середньої освіти; 

1.9.4. виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 
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національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. 

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу, обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого 

дошкільного віку; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.12. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я, освіти та інших 

відповідно до чинного законодавства України. 

1.13. Взаємовідносини між закладом освіти та юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним 

законодавством України. 

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Групи комплектуються за віковими ознаками. 

2.2. У закладі освіти функціонують 6 груп, у тому числі одна група з 

навчанням угорською мовою. 

2.3. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, 

санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах освіти з 

урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.4. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.5. Під час прийому дитини до закладу освіти директор зобов'язаний 
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ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом закладу освіти, 

іншими документами, що регламентують його діяльність. 

2.6. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють , а також у літній період (75 днів). 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування у закладі освіти; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;  

- при невиконанні батьками угоди між закладом освіти і батьками; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. 

2.9 . Адміністрація закладу освіти зобов'язана письмово повідомити 

батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 

календарних днів. 

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 

календарного року. 

3.2. Щоденний графік роботи закладу освіти: 

Початок роботи – 07:00. 

Закінчення роботи – 19:00. 

Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. 

4.2. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі освіти 

проводиться оздоровлення дітей. 

4.3. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 

4.4. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується керівником закладу освіти. 

4.5. У закладі освіти дітей освітній процес здійснюється українською та 

угорською мовами. 

4.6. Освітній процес у закладі освіти здійснюється за Державною 

базовою програмою та іншими програмами розвитку дітей, затвердженими 

МОН України. 

4.7. Заклад освіти організовує освітній процес за такими пріоритетними 

напрямками: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, 

гуманітарний тощо. 
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4.8. Заклад освіти може надавати додаткові освітні послуги на основі 

угоди між батьками, або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у 

межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом 

з МОЗ України. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

5.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

5.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, 

закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, 

смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та директора закладу освіти. 

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

5.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

5.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі освіти здійснюється лікарем 

на безоплатній основі, спеціально закріпленим за ним Ужгородською 

міською дитячою поліклінікою, та медичною сестрою закладу освіти. 
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6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в 

тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, 

фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, 

загартуванням, проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, 

батьків або осіб, що їх замінюють та працівників закладу. 

6.3. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти 

належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

6.4. Заклад освіти надає приміщення й забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: діти дошкільного 

віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники 

вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають 

освітні послуги у сфері дошкільної освіти. 

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та 

морального заохочення: премія, грамоти міського та обласного управління 

освіти, МОН України, грамоти міського голови, державні нагороди, 

нагрудний знак «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти».  

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 

- здоровий спосіб життя. 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 
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- брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу; 

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 

- заслуховувати звіти директора та вихователів закладу освіти про роботу 

у виховних групах; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах 

і суді; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.5. Добровільними органами громадського самоврядування закладу 

освіти, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав 

та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності, є батьківські 

комітети. 

7.6. У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

громадські об’єднання», Конвенцією про права дитини, Положенням про 

дошкільний навчальний заклад, цим Статутом, Положенням про батьківські 

комітети (раду) дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-

правовими актами у галузі освіти та міжнародним законодавством з прав 

дитини. 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

обов’язкової дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних та 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку; 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини. 

7.8. На посаду педагогічного працівника закладу освіти приймається 

особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує 

результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої 

дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

7.9. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

7.10. Педагогічні працівники мають право: 
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- на вільний вибір педагогічно доцільних форм , методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії та 

педагогічного звання; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.11. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору, посадові інструкції; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової 

програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених МОН 

України; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з 

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

7.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

освіти та звільняються з роботи директором у спосіб, передбачений чинним 

законодавством, у тому числі, і на контрактній основі. 

7.13. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

7.14. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із чинним законодавством 

України.  

7.15. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 
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наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

7.16. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, яка 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

7.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

7.18. Відвідування дитиною закладу освіти не звільняє батьків від 

обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 

7.19. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених 

чинним законодавством України, заклад освіти може виступати позивачем до 

суду з питань позбавлення їх батьківських прав. 

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

8.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний Ужгородській міській 

раді та управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладом освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради у спосіб, передбачений чинним законодавством, у 

тому числі, і на контрактній основі. 

8.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань закладу освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у 

межах державних вимог до її змісту й обсягу; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти й відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис за погодженням із управлінням освіти 

Ужгородської міської ради; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 
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працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 

виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, 

здібностям і потребам; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, для 

пошуку і впровадження ними інноваційних технологій, авторських програм, 

перспективного педагогічного досвіду організовує різні форми співпраці з 

батьками або особами, які їх замінюють; 

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах 

(конференціях)колективу та батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. 

До складу педагогічної ради входять; директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники 

загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.  

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. 

Педагогічна рада закладу: 

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід 

якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній 

віковій групі; 

- розглядає питання освітнього процесу у закладі освіти та приймає 

відповідні рішення; 

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 

працівників; 

- визначає план роботи закладу освіти та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей; 

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у 

закладі освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу освіти з сім'ями вихованців; 

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників 

закладу освіти відповідно до чинного законодавства України; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності 

педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується в довільній 

формі відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної 
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ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік. 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 

закладу освіти. 

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік. 

8.5. Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти складає не менше 2/3 від загальної 

кількості, батьків – не менше 2/3 від загальної кількості. 

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів 

приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. 

Загальні збори: 

- приймають Статут, зміни і доповнення; 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють термін 

її повноважень; 

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу освіти з 

питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або 

відкритого голосування; 

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи й розвитку 

закладу освіти. 

8.6. У період між загальними зборами діє батьківський комітет закладу 

освіти. 

Батьківський комітет закладу у своїй діяльності: 

- організовує виконання рішень загальних зборів; 

- розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, 

зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету 

закладу, розглядає питання часткового ремонту приміщень і покрівлі; 

- вносить пропозицію щодо морального і матеріального заохочення 

учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з 

педагогічної освіти батьків відповідно до чинного законодавства України. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.2. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства України 

користується землею, іншими ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

9.4. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 
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а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

 

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України та Статуту закладу. 

10.2. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти провадиться на 

основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного 

законодавства України. 

10.3. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Джерелами фінансування закладу освіти є кошти: 

- місцевого бюджету та бюджетів інших рівнів, що надходять у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.5. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування витрат на утримання закладу освіти, реалізації, цілей (завдань) 

і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.6. Заклад освіти має право: 

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- користуватися послугами підприємств, установ, організацій або 

фізичних осіб; 

- має інші права, передбачені чинним законодавством. 

10.7. Статистична звітність про діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі 

освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

виконавчої влади, яким підпорядковуються заклад освіти. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється закладом освіти 

самостійно. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.2. Контроль за дотриманням закладом освіти державних вимог щодо 
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змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти 

Ужгородської міської ради. 

11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.4. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.6. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

ХІІ. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

12.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

12.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

12.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

12.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 26 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад дошкільної освіти) 

знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу дошкільної освіти – заклад дошкільної освіти 

№ 26 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 26. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 88000, Закарпатська 

область, місто Ужгород, проспект Свободи, 59. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

власним Статутом. 

1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення 

реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб 

громадян у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, 

розумового і духовного розвитку. 

1.9. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію 

основних завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; 

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, 

творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення, формування 

громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії; 

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- становлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до 

вікових особливостей дітей. 

1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює 

діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, 

Положення та даним Статутом. 

1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед собою, 
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суспільством і державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти у межах державних 

вимог до її змісту, рівня і обсягу; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.11. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними та 

фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними відповідно 

до чинного законодавства. 

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками: 

- для дітей віком від одного до трьох років; 

- для дітей віком від трьох до шести (семи) років; 

- різновікова група з угорською мовою навчання. 

2.3. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального 

розвитку. 

2.4. Заклад дошкільної освіти має групи з денним режимом перебування 

дітей. 

2.5. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.6. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її 

хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або 

осіб, що їх замінюють, а також у літній період (75 днів). 

2.7. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може 

здійснюватись: 

- за бажанням батьків, або осіб, що їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти; 

- у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, що їх 

замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців. 
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2.8. Про відрахування дитини за 10 днів адміністрація письмово 

попереджує батьків або осіб, що їх замінюють. 

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п'ятиденним робочим тижнем 

протягом дванадцяти годин. 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: 07:00 – 19:00. 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. 

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної 

освіти проводиться оздоровлення дітей. 

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до 

річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною 

радою закладу та затверджується керівником закладу. 

4.4. У закладі дошкільної освіти у десяти групах визначена українська 

мова навчання і виховання дітей, а у різновіковій – угорська. 

4.5. Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за чинними 

освітніми програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки 

України та парціальними програмами. 

4.6. Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за 

фізкультурно-оздоровчим напрямком. 

4.7. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові платні послуги на 

підставі угоди між батьками або особами, що їх замінюють, і закладом 

дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, 

необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального 

набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено чотириразове харчування 
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дітей. 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацію страв, 

закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, 

смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

5.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

5.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У 

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти 

здійснюється на безоплатній основі. 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у 

тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, 

фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, 

загартуванням. 

6.3. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти 

належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 
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- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

6.4. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні 

умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-

профілактичних заходів. 

 

VІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти 

дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, 

медичні працівники, технічні працівники, батьки або особи, що їх 

замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної 

освіти. 

7.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов'язки 

визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. 

7.3. За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального та 

морального заохочення: 

- подяка; 

- грамота управління освіти Ужгородської міської ради; 

- грамота департаменту освіти і науки; 

- грамота Міністерства освіти та науки; 

- преміювання. 

7.4. Дитина у сфері дошкільної освіти має право на: 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- інші права, що не суперечать законодавству України 

7.5. Батьки або особи, що їх замінюють, мають право: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання своїх дітей; 

- брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу; 

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах 

і суді; 
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- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.6. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі дошкільної 

освіти в установленому порядку, не пізніше 10 числа щомісяця; 

- своєчасно повідомляти працівників закладу дошкільної освіти про 

можливість відсутності або хвороби дитини; 

- слідкувати за станом здоров'я дитини; 

- заслуховувати звіти керівника та педагогічних працівників закладу 

дошкільної освіти про роботу в групах. 

7.6. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за 

відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

7.8. Педагогічні працівники мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної 

освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, діяльність коли не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та 

психічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з 

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної культури; 
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- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- інші обов'язки, передбачені законодавством України. 

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу і 

звільняються директором у спосіб, передбачений чинним законодавством, у 

тому числі і на контрактній основі. 

7.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

7.12. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за 

збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із 

законодавством. 

7.13. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

7.14. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають 

атестації, яка здійснюється як правило, один раз на п'ять років відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затверджено Міністерством освіти і науки України. 

7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують 

посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за 

результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства. 

 

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

8.1. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний 

Ужгородській міській раді, уповноваженому органу – управлінню освіти 

Ужгородської міської ради. 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

Керівник закладу дошкільної освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 
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- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших 

органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними 

особами; 

- розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами закладу 

освіти і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної 

освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям, здібностям і потребам; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах 

колективу та батьків або осіб що їх замінюють; 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - 

педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і педагогічні 

працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови 

батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть 

бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою 

педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. 

Педагогічна рада закладу: 

- розглядає питання освітнього процесу в закладі та приймає відповідні 

рішення; 

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 

працівників. 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 
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закладу освіти. 

Кількість засідань педагогічної ради становить чотири рази на рік. 

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 

колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не 

рідше одного разу на рік. 

Термін їх повноважень становить 1 рік. 

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

8.5. Загальні збори: 

- приймають Статут, зміни і доповнення; 

- обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, 

встановлюють терміни їх повноважень; 

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу з питань 

статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або 

відкритого голосування; 

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської 

діяльності закладу освіти; 

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

8.6. У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної 

освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. 

Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому 

бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу, батьки, 

засновники, спонсори та інші). 

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає 

питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення 

матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти 

батьків тощо. 

8.7. У закладі дошкільної освіти може бути створена піклувальна рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих 

громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, 

забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу. 

Піклувальна рада у складі 9 осіб створюється за рішенням загальних 

зборів закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах 

закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду 

голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа 

піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як 

правило, не менше ніж чотири рази на рік. 

Основними завдання піклувальної ради є: 

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 
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організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована 

на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі; 

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 

корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу; 

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу; 

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону 

життя та здоров'я учасників освітнього процесу; 

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та закладом освіти; 

- сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу. 

 

ІХ. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає 

будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші 

матеріальні цінності. 

9.2. Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю і 

належить йому на праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти 

визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами 

і правилами, а також Примірним переліком ігрового та навчально-

дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу дошкільної освіти у результаті порушення 

майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом 

дошкільної освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно 

комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності 

відповідно до чинного законодавства. 

 

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад дошкільної освіти є неприбутковою організацією. 

Забороняється розподіл отриманих закладом доходів або їх частин серед 

засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних 

із ними осіб. 
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10.3. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу, реалізації цілей (завдань) і 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу 

дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів засновника, інших 

джерел, не заборонених законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад дошкільної освіти у встановленому чинним законодавством 

порядку має право: 

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або 

фізичних осіб; 

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із 

законодавством. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі дошкільної 

освіти визначений директором закладу відповідно до законодавства. За 

рішенням директора закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік 

здійснюється самостійно закладом дошкільної освіти. 

 

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний засновнику 

та управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної 

освіти є інституційний аудит Державної служби якості освіти, що 

проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки 

України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу дошкільної 

освіти здійснює державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи 

відповідно до чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 



 

 

13 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі дошкільної освіти громадський нагляд 

(контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу 

дошкільної освіти, крім випадків, встановлених законодавством. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу дошкільної 

освіти здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

дошкільної освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його 

засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу дошкільної 

освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу дошкільної освіти його активи передаються 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховуються до доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу дошкільної освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад дошкільної освіти вважається ліквідованим або 

реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 28 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 28. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Миколи Добролюбова, 4а. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 
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- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 
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- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими, 

різновіковими) ознаками. Комплектування групи за віком передбачає 

перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. Групи 

комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-

гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.3. У закладі освіти функціонує 6 груп з денним режимом перебування. 

2.4. Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 
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- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.5. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.6. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.7. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 
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містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 
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нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 



 8 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 
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- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 
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внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 
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творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 
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закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 
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для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 
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протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 



 15 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно 

до законодавства України. 

10.9. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.10. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.11. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.12. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 



 16 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 
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ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 29 «Дивосвіт» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – ЗДО № 29 

«Дивосвіт») знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 29 

«Дивосвіт» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 29 «Дивосвіт». 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса ЗДО № 29 «Дивосвіт»: 88015, Закарпатська 

область, місто Ужгород, вулиця Михайла Грушевського, 61а. 

1.5. Засновником ЗДО № 29 «Дивосвіт» є територіальна громада міста в 

особі Ужгородської міської ради. ЗДО № 29 «Дивосвіт» безпосередньо 

підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є 

уповноваженим органом управління. 

1.6. ЗДО № 29 «Дивосвіт» у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (далі – Положення), 

Базовим компонентом дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими 

актами, власним Статутом. 

1.7. ЗДО № 29 «Дивосвіт» є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, самостійний баланс, 

реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою ЗДО № 29 «Дивосвіт» є забезпечення реалізації 

права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у 

нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їхнього 

фізичного, розумового і духовного розвитку. 

1.9. Діяльність ЗДО № 29 «Дивосвіт» спрямована на реалізацію 

особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання 

основних завдань дошкільної освіти: 

• збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

• виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної 

та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а 

також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, 

оточення та довкілля; 

• формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

• формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 

• виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 
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соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

• здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

• проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

• раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей раннього і передшкільного віку. 

1.10. ЗДО № 29 «Дивосвіт» здійснює свою діяльність за ліцензією на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданою в 

установленому законодавством України порядку. 

1.11. ЗДО № 29 «Дивосвіт» несе відповідальність перед особою, 

суспільством і державою за: 

• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня та обсягу; 

• дотримання фінансової дисципліни і збереження матеріально-технічної 

бази. 

1.12. Взаємовідносини ЗДО № 29 «Дивосвіт» з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

2.1. Комплектування груп ЗДО № 29 «Дивосвіт» провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові). 

2.3. У ЗДО № 29 «Дивосвіт» функціонують групи загального розвитку. 

2.4. До закладу приймаються діти віком від 2 до 5 (6) років. 

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: 

• у групах раннього віку – 15 дітей; 

• у дошкільних групах – 20 дітей. 

2.6. Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

• заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

• довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

• свідоцтва про народження дитини; 

• документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.7. За дитиною зберігається місце у ЗДО № 29 «Дивосвіт» у разі її 

хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або 

осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 
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2.8. Відрахування дітей із ЗДО № 29 «Дивосвіт» може здійснюватися: 

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної 

освіти; 

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців; 

• якщо дитина не відвідує заклад освіти понад два місяці. 

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

3.1. ЗДО № 29 «Дивосвіт» працює за п’ятиденним робочим тижнем 

протягом 12 годин. Вихідні дні – субота, неділя та святкові. 

3.2. Щоденний графік роботи закладу: з 07:00 до 19:00. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

4.1. Навчальний рік у ЗДО № 29 «Дивосвіт» починається 01 вересня 

поточного року і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 

серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей. 

4.2. ЗДО № 29 «Дивосвіт» здійснює свою діяльність відповідно до 

річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 

4.3. План роботи ЗДО № 29 «Дивосвіт» схвалюється педагогічною радою 

та затверджується керівником закладу. 

4.4. Освітній процес у ЗДО № 29 «Дивосвіт» проводиться українською 

мовою. 

4.5. Освітній процес у закладі визначається Базовим компонентом 

дошкільної освіти та реалізується згідно з Державними програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України. 

4.6. ЗДО № 29 «Дивосвіт» організовує освітній процес за такими 

пріоритетними напрямами: 

• художньо-естетичний; 

• фізкультурно-оздоровчий; 

• морально-правовий; 

• пізнавальний розвиток дошкільників. 

4.7. ЗДО № 29 «Дивосвіт» може надавати додаткові платні освітні 

послуги на підставі відповідної угоди між батьками або особами, які їх 

замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження. 

 

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у ЗДО № 29 «Дивосвіт» є: діти 

дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, 
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медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх 

замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної 

освіти. 

5.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 

• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку; 

• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її 

гідності; 

• здоровий спосіб життя; 

• інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу; 

• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання та навчання своїх дітей; 

• брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу; 

• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

• інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

• вчасно вносити плату за харчування дитини у ЗДО № 29 «Дивосвіт» у 

встановленому порядку; 

• вчасно повідомляти адміністрацію закладу про можливість відсутності 

або хвороби дитини; 

• стежити за станом здоров’я дитини; 

• інші обов’язки, визначені законодавством України. 

5.5. На посаду педагогічного працівника ЗДО № 29 «Дивосвіт» 

приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує 

результативність і якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої 

дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

5.7. Педагогічні працівники мають право: 

• на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

• брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 

• на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 
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тощо; 

• проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 

• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

• об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

• на захист професійної честі та власної гідності; 

• інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

• виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного і 

психічного насильства; 

• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних 

із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної культури; 

• виконувати накази та розпорядження керівництва; 

• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ЗДО № 29 

«Дивосвіт» керівником закладу. 

5.10. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.11. Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, 

фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством. 

5.12. Працівники ЗДО № 29 «Дивосвіт» відповідно до Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.13. Педагогічні працівники ЗДО № 29 «Дивосвіт» підлягають атестації, 

яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

5.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО № 29 «Дивосвіт», не 

виконують посадових обов’язків, умов Колективного договору (контракту) 

або, за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються 

з роботи відповідно до чинного законодавства. 
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6. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

6.1. ЗДО № 29 «Дивосвіт» забезпечує збалансоване харчування дітей, 

необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального 

набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

6.2. У ЗДО № 29 «Дивосвіт» установлено чотириразове харчування. 

6.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

6.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

6.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у ЗДО № 29 «Дивосвіт» для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

6.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

6.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у ЗДО № 29 

«Дивосвіт». 

 

7. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

7.1. Медичне обслуговування дітей у ЗДО № 29 «Дивосвіт» здійснюється 

медичним персоналом закладу. 

7.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в 

тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом 

здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, 

загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом 

та якістю харчування. 
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7.3. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти 

належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

7.4. ЗДО № 29 «Дивосвіт» надає приміщення і забезпечує належні умови 

для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

8. УПРАВЛІННЯ ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

8.1. Управління ЗДО № 29 «Дивосвіт» здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО № 29 «Дивосвіт» здійснює 

його директор, який призначається і звільняється з посади управлінням 

освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника ЗДО № 29 «Дивосвіт» призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

8.3. Директор ЗДО № 29 «Дивосвіт»: 

• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня 

дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу; 

• здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЗДО № 29 «Дивосвіт»; 

• діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших 

органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЗДО 

№ 29 «Дивосвіт», відповідає за дотримання фінансової дисципліни та 

збереження матеріально-технічної бази закладу; 

• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗДО № 29 

«Дивосвіт»; 

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 
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• затверджує штатний розпис за погодженням із управлінням освіти 

Ужгородської міської ради; 

• контролює організацію харчування та медичного обслуговування 

дітей; 

• затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом; 

• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил, техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дітей та 

працівників; 

• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання та навчання дітей їхнім віковим, 

психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; 

• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

• щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність ЗДО № 29 «Дивосвіт» на загальних зборах 

(конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють; 

• має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

8.4. Постійний колегіальний орган у ЗДО № 29 «Дивосвіт» – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник 

(вихователь-методист), педагогічні працівники, медичні працівники, інші 

спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з 

правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських 

організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, 

батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор 

ЗДО № 29 «Дивосвіт». 

8.5. Педагогічна рада ЗДО № 29 «Дивосвіт»: 

• розглядає питання освітнього процесу у закладі та ухвалює відповідні 

рішення; 

• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження 

досягнень науки, передового педагогічного досвіду; 

• ухвалює рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 

працівників. 

8.6. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 

ЗДО № 29 «Дивосвіт». Кількість засідань педагогічної ради становить не 

менше, ніж чотири рази на рік. 

8.7. Органом громадського самоврядування ЗДО № 29 «Дивосвіт» є 

загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. 

Загальні збори скликаються не рідше, ніж 1 раз на рік. Термін їх повноважень 

становить 1 рік. Рішення загальних зборів ухвалюються простою більшістю 

голосів від загальної кількості присутніх. 
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8.8. Загальні збори: 

• приймають Статут, вносять зміни і доповнення; 

• обирають раду ЗДО № 29 «Дивосвіт», її членів і голову, встановлюють 

терміни її повноважень; 

• заслуховують звіт керівника ЗДО № 29 «Дивосвіт», голови ради 

дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй 

оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; 

• розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-

господарської діяльності ЗДО № 29 «Дивосвіт»; 

• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу. 

8.9. У період між загальними зборами діє рада ЗДО № 29 «Дивосвіт». 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу є 

правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше, ніж дві третини її 

членів. 

8.10. Рада ЗДО № 29 «Дивосвіт»: 

• організовує виконання рішень загальних зборів; 

• розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, 

зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання 

бюджету закладу; 

• вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

• погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків; 

• виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству. 

8.11. У ЗДО № 29 «Дивосвіт» може бути створена піклувальна рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, 

окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем 

освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу. 

8.12. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням 

загальних зборів або ради ЗДО № 29 «Дивосвіт». Члени піклувальної ради 

обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах. 

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань – не менше, 

ніж чотири рази на рік. 

8.13. Основними завданнями піклувальної ради є: 

• співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями, навчальними закладами, окремими 

громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ЗДО 

№ 29 «Дивосвіт»; 

• сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 

оздоровчої бази закладу; 

• сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу; 

• стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 
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• сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону 

життя та здоров’я учасників освітнього процесу; 

• організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників закладу; 

• всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та педагогами; 

• сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу. 

 

9. МАЙНО ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

9.1. Матеріально-технічна база ЗДО № 29 «Дивосвіт» включає будівлі, 

споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші 

матеріальні цінності. 

9.2. Майно ЗДО № 29 «Дивосвіт» є комунальною власністю і належить 

йому на праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази ЗДО № 29 «Дивосвіт» 

визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами 

і правилами, а також Примірним переліком ігрового та навчально-

дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. 

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

10.1. Джерелами фінансування ЗДО № 29 «Дивосвіт» є: 

• бюджетні кошти у розмірі, передбаченому нормативами фінансування; 

• кошти батьків або осіб, які їх замінюють; 

• добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

• інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

10.2. ЗДО № 29 «Дивосвіт» має право: 

• придбавати, орендувати необхідне обладнання та інше майно; 

• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або 

фізичних осіб; 

• інші права, передбачені чинним законодавством. 

10.3. ЗДО № 29 «Дивосвіт» є неприбутковою організацією. 

Забороняється розподіл отриманих закладом доходів або їх частин серед 

засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних 

із ними осіб. 

10.4. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом 

10.5. Діловодство та бухгалтерський облік у ЗДО № 29 «Дивосвіт» 

визначаються відповідно до законодавства України. Бухгалтерський облік 

здійснюється самостійно. 

10.6. Доходи (прибутки) ЗДО № 29 «Дивосвіт» використовуються 
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виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.7. ЗДО № 29 «Дивосвіт» здійснює оперативний облік своєї діяльності, 

веде документацію згідно із затвердженою номенклатурою, складає 

бухгалтерську і статистичну звітність у встановленому порядку; щорічно 

надає засновнику та уповноваженому ним органу звіт про результати своєї 

роботи за минулий рік. 

10.8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗДО № 29 

«Дивосвіт» проводиться засновником чи уповноваженим ним органом один 

раз на рік. 

10.9. Перевірка діяльності закладу іншими контролюючими органами 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

10.9. ЗДО № 29 «Дивосвіт» самостійно визначає потребу в матеріальних 

ресурсах і продуктах харчування, одержує їх, у тому числі, на договірних 

засадах. Харчування дітей у групах проводиться відповідно до встановлених 

норм харчування та грошової норми, встановленої Ужгородською міською 

радою. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

11.1. ЗДО № 29 «Дивосвіт» підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю ЗДО № 29 «Дивосвіт» є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Контроль за дотриманням закладом державних вимог щодо змісту, 

рівня та обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти 

Ужгородської міської ради. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.6. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗДО № 29 «ДИВОСВІТ» 

 

12.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання ЗДО № 29 
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«Дивосвіт» здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

12.3. У випадку реорганізації права та обов’язки ЗДО № 29 «Дивосвіт» 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

12.4. При ліквідації і реорганізації ЗДО № 29 «Дивосвіт» звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

12.5. ЗДО № 29 «Дивосвіт» вважається ліквідованим або 

реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 30 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 30. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88017, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Тараса Шевченка, 42. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, української мови, 

національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, 

оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 
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соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей молодшого та передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- виконання угоди, укладеної між батьками та закладом дошкільної 

освіти і затвердженої загальними зборами, щодо навчання, виховання та 

збереження життя і здоров’я дітей; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі 

дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до 

вимог Базового компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 
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форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку встановленому для громадян України. 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими ознаками. У 

закладі освіти функціонують групи загального розвитку. До закладу освіти 

приймаються діти віком від 2 до 5 років. 

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей 

однакового віку. Групи комплектуються відповідно до нормативів 

наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у 

закладі дошкільної освіти. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, 

формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого 

періоду (серпень). 

2.3. У закладі освіти функціонує 6 груп з денним режимом перебування. 

2.4. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 
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можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.5. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.6. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин 

більше 2-х місяців. 

2.7. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 

дванадцяти годин.  

Вихідні дні – субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.2. Щоденний графік роботи закладу: з 07.00 до 19.00. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 
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4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 
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- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 
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режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, української мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 10 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливу відсутність або 

хворобу дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 
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- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
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Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

6. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 
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- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 
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- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 
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поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 



 14 

8. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 
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про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно 

до законодавства України. 

10.9. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.10. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.11. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 
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- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.12. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 
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13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

14. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 31 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 31 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 31. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Василя Докучаєва, 8. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 
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- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 
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- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. У закладі освіти функціонують групи загального розвитку. 

2.3. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими) 

ознаками. Комплектування групи за віком передбачає перебування у ній 

дітей однакового віку. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, 

формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого 

періоду (серпень). 

2.4. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, 

санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з 

урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.5. Комплектування груп загального розвитку здійснюється відповідно 

до чинного законодавства України. 

2.6. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 
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- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.9. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 
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реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 
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- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 
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дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 
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- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 
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5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 
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- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 
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освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 



 14 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 
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фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
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засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 33 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 33 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 33. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Юрія Жатковича, 24. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 
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- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 
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- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, 

санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з 

урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.3. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (різновіковими з 

близькою у віці різницею) ознаками. Переведення дітей з однієї вікової групи 

до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці 

оздоровчого періоду (серпень). 

2.4. У закладі освіти функціонують дві різновікові групи загального 

розвитку. 

2.5. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 
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- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.6. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.7. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.8. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.9. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 

10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:30, закінчення – 18:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 
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реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователі, практичний психолог, 

інструктор з фізкультури, музичний керівник, керівник гуртків та інші 

спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 
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дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 
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- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 
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- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 
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на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 
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розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 
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- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних 

працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 
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дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 
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10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу освіти має 

право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не 

увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 



 16 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

12.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства має право 

укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки 

з навчальними закладами, підприємствами, громадянами, організаціями, 

відомствами, науковими установами, фондами як на території України, так і 

за її межами. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 
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ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 36 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 36 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 36. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Андрія Бачинського, 27. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- розвиток комунікативно-мовленнєвої активності дітей дошкільного 

віку; 

- зміцнення фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-
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оздоровчих видів діяльності; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 
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- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими, 

різновіковими) ознаками. Комплектування групи за віком передбачає 

перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. Групи 

комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-

гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.3. У закладі освіти можуть функціонувати групи загального розвитку 

та інклюзивні групи з денним режимом перебування. До закладу 

приймаються діти віком від 1 до 6 років. 

2.4. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 
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Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.5. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.6. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.7. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану 

роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 
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закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою та мовами 

національних меншин. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою, обраною закладом 

освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 
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керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 
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особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 
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- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 
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наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 
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- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 
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освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 
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6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних 

працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ 

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 
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безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 
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розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 
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XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та дотриманням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 
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у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 38 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 38 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 38. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Академіка Корольова, 6. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 
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- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 
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- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. У закладі освіти функціонують групи загального розвитку. 

2.3. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими ознаками. 

Комплектування групи за віком передбачає перебування у ній дітей 

однакового віку. 

2.4. У закладі освіти функціонують 13 груп з денним режимом 

перебування. Групи комплектуються відповідно до нормативів 

наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у 

дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх 

замінюють. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.5. Комплектування груп загального розвитку здійснюється відповідно 

до чинного законодавства України. 

2.6. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 
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підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.9. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 
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4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 
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- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 
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історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 



 9 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 
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заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 
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правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 
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заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 
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сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 
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профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 
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(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 
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інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 
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здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 39 «Журавлик» комбінованого типу 

Ужгородської міської ради Закарпатської області далі – заклад освіти) 

знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 39 

«Журавлик» комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 39 «Журавлик». 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу для дітей віком від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Павла Пестеля, 20. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення всебічного розвитку 

дитини передшкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, 

індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 

формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею 

життєвого соціального досвіду. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію основних 

завдань дошкільної освіти: 

• збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

• виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 

регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних 

цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і 

народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; 

• формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

• виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; 
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• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

• розвиток творчих здібностей та нахилів дітей; 

• корекцію відхилень та вад фізичного та мовного розвитку. 

1.10. Основними завданнями закладу освіти є: 

• задоволення потреб громадян відповідної території у здобутті 

дошкільної освіти; 

• забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти; 

• створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

дітей; 

• формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

• сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, 

психологічному і фізичному розвитку дітей. 

1.11. Заклад освіти: 

• забезпечує добір і розстановку кадрів; 

• додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну 

базу; 

• формує освітню програму закладу; 

• утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, 

групи). 

Заклад освіти є осередком поширення серед батьків психолого-

педагогічних та фізіологічних знань про дітей передшкільного віку. 

Заклад освіти самостійно планує свою діяльність та формує стратегію 

розвитку закладу. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

• забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вимогами до її змісту, рівня та обсягу; 

• дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємовідносини між закладом освіти і юридичними та фізичними 

особами визначаються договорами, укладеними між ними. 

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. Групи комплектують за віковими ознаками. 

2.3. У закладі освіти функціонують групи: 

• загального розвитку; 
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• 4 групи спецпризначення: 

- одна логопедична група (з 5-6 років); 

- три групи з вадами опорно-рухового апарату (сколіоз, сколосанка). 

2.4. Наповнюваність груп визначається відповідно до Закону України 

«Про дошкільну освіту». 

2.5. Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп у 

закладі освіти. 

2.6. Зарахування, відрахування та переведення дітей до закладів освіти 

для здобуття дошкільної освіти здійснюється відповідно до затвердженого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти, порядку. 

2.7. Приймає дітей до закладу освіти його керівник упродовж 

календарного року. Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за 

умови наявності можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, 

встановленого підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

Для зарахування у групи компенсуючого типу додатково надаються: 

- у логопедичну групу – висновок логопеда; 

- у групу з вадами опорно-рухового апарату – висновок лікаря-ортопеда, 

хірурга. 

2.8. За дитиною зберігають місце у закладі освіти за таких обставин: 

• хвороба дитини; 

• карантин; 

• санаторно-курортне лікування та реабілітація дитини; 

• відпустка батьків або осіб, які їх замінюють; 

• літній оздоровчий період (75 днів). 

2.9. Відрахування дітей із закладу освіти здійснюється: 

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, який 

унеможливлює її подальше перебування у закладі освіти цього типу. 

2.10. Директор закладу освіти зобов’язаний письмово повідомити 

батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 

10 календарних днів. 

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем упродовж 
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року. 

Вихідні дні – субота, неділя, святкові та неробочі дні. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

Графік роботи груп: 

- групи загального розвитку: 07:00 – 19:00. 

- групи компенсуючого типу: 07:30 – 17:30. 

3.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі освіти 

може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію 

різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у 

вихідні, неробочі та святкові дні. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається 1 вересня й 

закінчується 31 травня наступного року. 

4.2. Оздоровчий період у закладі освіти триває з 01 червня по 31 серпня. 

4.3. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом 

дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами, навчально-

методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки 

України. 

Освітні програми обирає педагогічна рада із переліку затверджених. 

Колектив закладу має право розробляти освітню програму на основі 

типових, яку схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує 

директор. 

4.4. Заклад освіти складає план роботи на рік, що конкретизує 

організацію освітнього процесу, який схвалює педагогічна рада та 

затверджує директор. 

4.5. Заклад має право організовувати додаткові освітні послуги, які не 

визначені Базовим компонентом дошкільної освіти. Їх вводять лише за 

згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків 

або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між 

батьками або особами, які їх замінюють, та закладом у межах гранично 

допустимого навантаження дитини. 

4.6. У закладі освіти визначено мову навчання і виховання дітей – 

українську. 

4.5. Для здійснення освітнього процесу в закладі освіти використовують 

такі програми: 

• базова програма «Українське дошкілля», 

• парціальні програми: 

- програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку 

«Україна – моя Батьківщина»; 

- програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному 

навчальному закладі «Грайлик»; 

- програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного 

https://drive.google.com/open?id=0B18TgvXatmeMV1VzZWh2YThuNVE
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віку «Веселкова музикотерапія»; 

- програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця 

моралі»; 

- програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей 

дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»; 

- програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного 

віку під час дорожнього руху «Дитина в світі дорожнього руху»; 

- програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку 

мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення»; 

- регіональна програма міжкультурної освіти дітей дошкільного віку 

«Український віночок. Закарпаття». 

4.6. Заклад освіти організує освітній процес за такими пріоритетними 

напрямами: 

• фізкультурно-оздоровчий; 

• соціально-моральний; 

• пізнавальний; 

• мовленнєвий; 

• художньо-естетичний; 

• креативний. 

4.7. Заклад освіти надає додаткові освітні послуги: 

• гурток з вивчення англійської мови; 

• гурток з образотворчого мистецтва; 

• гурток шидокан-карате; 

• гурток «Талановиті діти» за напрямками: 

- вокал; 

- хореографія; 

- театр. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

5.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів.  

5.2. У закладі освіти встановлено чотириразове, а в оздоровчий період – 

п’ятиразове харчування. 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладанням 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

властивостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів покладають на медичних 
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працівників та директора закладу освіти. 

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

5.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

5.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

6.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

6.3. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється 

відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального 

закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, 

Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496. 
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7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

• діти; 

• директор; 

• вихователь-методист; 

• вихователі; 

• вчитель-логопед; 

• практичний психолог; 

• соціальний педагог; 

• інструктор з фізкультури; 

• інструктор з плавання; 

• музичний керівник; 

• керівник (керівники) гуртка (гуртків); 

• помічники вихователів; 

• медичні працівники; 

• батьки або особи, які їх замінюють. 

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та 

морального заохочення: 

• грамота, 

• преміювання, 

• подяка. 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Дитина має гарантоване державою право на: 

• безоплатну дошкільну освіту в закладі освіти; 

• безоплатну дошкільну освіту; 

• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

• безоплатне медичне обслуговування у закладі освіти; 

• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження 

гідності; 

• здоровий спосіб життя. 

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

• звертатися до закладів освіти, відповідних органів управління освітою з 

питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах 
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і суді; 

• бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

• завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти 

та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

• брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

• отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати 

розвитку своїх дітей; 

• брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти. 

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

• виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

• сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню 

дитиною передбачених нею результатів навчання; поважати гідність, права, 

свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу; 

• формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у 

взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами, представниками різних політичних і 

релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального 

походження, сімейного та майнового стану; 

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

• формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну 

цілісність України; 

• стежити за станом здоров’я дитини; 

• виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до 

народних традицій і звичаїв; 

• дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

7.6. Педагогічну діяльність у закладі освіти може здійснювати особа, яка 

має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, професійно-

практичну підготовку, фізичний і психічний стан якої дає змогу виконувати 

професійні обов’язки. 
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7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної 

освіти – час, призначений для здійснення освітнього процесу. 

Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти 

обсягом менше тарифної ставки, передбаченої Законом України «Про 

дошкільну освіти», встановлюється лише за його письмовою згодою у 

порядку, передбаченому законодавством України. 

7.8. Педагогічні працівники мають право на: 

• педагогічну ініціативу; 

• академічну свободу, включаючи свободу від втручання в педагогічну 

діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають 

освітній програмі; 

• вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, 

установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють 

підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

• розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів; 

• користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу 

освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому 

закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

• підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

• доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються 

в освітньому процесі; 

• відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

• справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

• захист професійної честі та гідності; 

• індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність 

за межами закладу освіти; 

• безпечні і нешкідливі умови праці; 

• участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

• участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані: 

• постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

• виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених 

нею результатів навчання; 

• сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

• дотримуватися академічної доброчесності; 

• дотримуватися педагогічної етики; 
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• поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

• формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну 

цілісність України; 

• виховувати у дітей повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього 

природного середовища; 

• формувати у дітей прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

• захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю дитині; 

• дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки. 

7.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту» 

7.12. Педагогічних та інших працівників приймає на роботу до закладу 

освіти його директор. 

7.13. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

7.14. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, яку 

зазвичай проводять раз на п’ять років відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України. 

7.15. Педагогічних працівників, які систематично порушують цей 

Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують 

посадових обов’язків, умов колективного договору або за результатами 

атестації не відповідають посаді, яку обіймають, звільняють з роботи 

відповідно до чинного законодавства. 

 

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

8.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 
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директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

8.3. Директор закладу освіти: 

• організовує діяльність закладу освіти; 

• вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

• призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

• забезпечує організацію освітнього процесу та контроль за виконанням 

освітніх програм; 

• забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

• забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю закладу освіти; 

• сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 

закладу освіти; 

• сприяє здоровому способу життя дітей та працівників закладу освіти; 

• діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

• відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

• затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з 

управлінням освіти; 

• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил, охорони праці та вимог безпеки життєдіяльності; 

• підтримує ініціативи щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

• щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу на загальних зборах колективу та батьків 

або осіб, які їх замінюють; 

• має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

8.4. Постійний колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада. 

До складу педагогічної ради входять: 

• директор; 
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• педагогічні працівники; 

• медичні працівники. 

До складу педагогічної ради закладу можуть входити голови 

батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти. 

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники 

громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти, батьки або особи, які їх замінюють. 

Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право 

дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради є директор закладу. 

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 

8.5. Педагогічна рада закладу: 

• схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

• формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

• розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі освіти; 

• визначає план роботи закладу освіти та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

• затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

• обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

• затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

• заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

• розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

• визначає шляхи співпраці закладу освіти з сім’єю; 

• ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення працівників закладу та інших учасників освітнього процесу; 

• має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

• розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків. 

8.6. Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника 

закладу освіти. 
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Роботу педагогічної ради планують довільно відповідно до потреб 

закладу освіти. 

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 раз на рік. 

8.7. У закладі освіти можуть діяти: 

• органи самоврядування працівників закладу освіти; 

• органи батьківського самоврядування; 

• інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

8.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, на яких 

заслуховують звіти керівника закладу з питань статутної діяльності та дають 

оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання 

освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу. 

Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти скликають не 

рідше ніж раз на рік. 

Кількість учасників від працівників закладу освіти становить – 13 осіб, 

батьків – 13 осіб. 

Термін їх повноважень становить 1 рік. 

Рішення ухвалюється простою більшістю голосів від загальної кількості 

присутніх. 

8.9. Загальні збори колективу: 

• ухвалюють Статут закладу освіти, зміни і доповнення до нього; 

• обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

їхніх повноважень; 

• заслуховують звіт директора з питань статутної діяльності, оцінюють 

його таємним або відкритим голосуванням; 

• розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської 

роботи закладу освіти; 

• затверджують основні напрями вдосконалення роботи та розвитку 

закладу. 

8.10. У період між конференціями діє рада закладу. 

Кількість засідань ради визначають за потребою. 

Засідання ради закладу освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь 

не менше двох третин її членів. 

Рада закладу організує виконання рішень загальних зборів колективу, 

розглядає питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, 

зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету 

закладу, вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу, погоджує зміст та форми роботи з педагогічної 

освіти батьків. 

8.11. У закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, що 

формують з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій, закладів освіти, окремих громадян для залучення громадськості 

до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної 
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роботи закладу. 

Піклувальну раду створюють за рішенням загальних зборів колективу 

або ради закладу освіти. Членів піклувальної ради обирають на загальних 

зборах колективу. Вони працюють на громадських засадах. Очолює 

піклувальну раду голова, якого обирають голосуванням на засіданні 

піклувальної ради з-поміж її членів. Кількість засідань визначається їх 

доцільністю, але становить не менше ніж чотири рази на рік. 

8.12. Основними завданнями піклувальної ради є: 

• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;  

• сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 

корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

• залучення додаткових джерел фінансування; 

• сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону 

життя та здоров’я учасників освітнього процесу;  

• організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників закладу 

освіти; 

• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;  

• всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом освіти; 

• сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу. 

 

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає 

будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші 

матеріальні цінності. 

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти 

визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами 

і правилами, а також Примірним переліком ігрового та навчально-

дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.3. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.4. Заклад освіти має земельну ділянку площею 1,0687 га, яка належить 

йому на праві постійного користування. 

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 
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(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти є кошти: 

• міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

• батьків або осіб, які їх замінюють; 

• добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

• інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти у встановленому чинним законодавством порядку 

має право: 

• придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та 

фізичних осіб; 

• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для здійснення освітньої діяльності згідно із 

законодавством. 

10.7. Статистичну звітність про діяльність закладу освіти подають 

відповідно до законодавства. 

10.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначає директор закладу відповідно до законодавства. 

10.9. Бухгалтерський облік здійснюється самостійно закладом освіти. 

10.10. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних 

ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з 

нормами, визначеними МОЗ України. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 
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11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління закладом освіти. Ліквідаційна комісія складає 

баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 
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14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 



Додаток 22 

до рішення ____ сесії 

міської ради VII скликання 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 40 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 40 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 40. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Августина Волошина, 36. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 
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- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 
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- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. У закладі освіти функціонують групи загального розвитку з 

цілодобовим перебуванням. 

2.3. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими) 

ознаками. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній 

дітей однакового віку. 

2.4. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, 

санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з 

урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Переведення дітей 

з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп 

здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.5. Комплектування груп загального розвитку здійснюється відповідно 

до чинного законодавства України. 

2.6. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 
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підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.9. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 24-

х годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: цілодобово (з 07:00 до 

07:00), крім вихідних та святкових днів. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 
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4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 
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- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 
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історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 
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експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 
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заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 
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правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медична сестра, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 
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заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 
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сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено п’ятиразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних 

працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичним працівником, який входить до штату закладу. 

До основних обов’язків медичного працівника закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 
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профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 

дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 
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(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 
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інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 
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здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 42 «Джерельце» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) 

знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 42 

«Джерельце» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 42 «Джерельце». 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Тиводара Легоцького, 19а. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 



 3 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 
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1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. У закладі освіти функціонують 13 груп загального розвитку. У 

закладі можуть комплектуватися групи з: 

- денним (дванадцятигодинним) перебуванням дітей; 

- короткотривалим (до чотирьох годин) перебуванням дітей. 

2.3. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими) 

ознаками. Комплектування групи за віком передбачає перебування у ній 

дітей однакового віку. Групи комплектуються відповідно до нормативів 

наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у 

дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх 

замінюють. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

2.4. Наповнюваність груп дітьми визначається відповідно до Закону 

України «Про дошкільну освіту». 
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2.5. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.9. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: 

- для груп з дванадцятигодинним перебування дітей – з 07:00 до 19:00; 

- для груп з короткотривалим перебуванням дітей – з 08:30 до 12:30. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 
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4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською та словацькою мовами. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 

реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 
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практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 
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- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 

дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 
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власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
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Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 

5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 
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освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 
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експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 25, від батьків – 40-50. Термін їх 

повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються 

простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- приймають Статут, зміни і доповнення; 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 
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дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 
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фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 



 17 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 43 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у 

комунальній власності. 

1.2 Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 43 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 43. 

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком 

від одного до шести (семи) років. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88001, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Іштвана Дендеші, 166. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 

(далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 

в органах Державного казначейства. 

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного 

розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних 

життєвих навичок та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та 

регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму; 
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- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків); 

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей; 

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних 

педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, 

фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм 

навчання, виховання та розвитку дітей передшкільного віку. 

1.10. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку. 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним Статутом. 

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною 

громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за: 

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти; 

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 

змісту, рівня і обсягу; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю; 

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей передшкільного віку; 

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази. 

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу освіти: 

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти 

або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі; 

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя, здоров’я, людської гідності; 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати 

дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

1.14. Заклад освіти надає дошкільну освіту: 



 4 

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України; 

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть 

вводитись додаткові освітні послуги. 

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за 

окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної 

базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

1.16. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, 

що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових 

послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я. 

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, 

фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах 

ліцензованого обсягу. 

2.2. У закладі освіти функціонують групи загального розвитку. 

2.3. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими) 

ознаками. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній 

дітей однакового віку. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, 

формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого 

періоду (серпень). 

2.4. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, 

санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної 

освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.5. У закладі освіти функціонують 4 групи з денним режимом 

перебування. 

2.6. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу. 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності 

можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого 

підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: 
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- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може 

відвідувати заклад освіти; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі 

наявності). 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі: 

- її хвороби, карантину; 

- санаторно-курортного лікування та реабілітації; 

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

- у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2-х 

місяців. 

2.9. Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, 

які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних 

днів. 

2.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти. 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником. 

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-

ти годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж 

календарного року. 

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу 

освіти – 07:00, закінчення – 19:00. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня до 

31 серпня. 

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується директором закладу освіти. 

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою. 

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 
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реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН України. 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких 

вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти є обов’язковим. 

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів 

навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти 

та затверджується його керівником. 

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих 

додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини 

з закладу освіти. 

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної 

програми, за якою працює заклад освіти. 

4.11. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 

чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 

порядку МОН України. 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- діти дошкільного віку; 

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 

керівники гуртків та інші спеціалісти; 

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 
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- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією про права дитини, 

чинним законодавством. 

5.3. Кожна дитина, що виховується у закладі освіти, має гарантоване 

державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя; 

- якісне навчання за державними та авторськими програмами; 

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, 

розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів 

звукової вимови; 

- вибір занять у гуртку за інтересами; 

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів. 

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

закладу освіти; 

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її 

здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків; 

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних 

державних та судових органах законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів 

про роботу закладу освіти; 

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до 

особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального 

режиму перебування дитини в закладі освіти. 

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, 
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дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у 

встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця); 

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- стежити за станом здоров’я дитини; 

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини; 

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань 

виховання і навчання дітей; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.6. Педагогічний працівник закладу освіти – особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний 

стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

5.7. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти 

здійснюються згідно з Кодексом Законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи 

з дітьми; 

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та 

психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи; 

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів 

власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та 

експериментальну роботу; 
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- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей; 

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу освіти з питань виховання 

та навчання дітей; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, 

пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної та політичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, 

підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, 

пожежної безпеки; 

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

5.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

директором закладу освіти. 

5.13. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством. 

5.14. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 

5.15. За успіхи у роботі, досягнення високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 
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5.16. Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки. 

5.17. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових 

обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його 

директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти 

Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. 

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

6.3. Директор закладу освіти: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені 

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та 

інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 

освіти; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням 

освіти; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 
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- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних 

особливостей, здібностей і потреб; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та 

батьків або осіб, які їх замінюють; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна 

рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, 

медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 

комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів 

середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної 

ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу 

секретаря на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у 

закладі; 

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 



 12 

освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

6.5. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних 

зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників 

громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення 

загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх. 

Загальні збори (конференція): 

- заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу освіти. 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу 

освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її 

членів (працівники закладу освіти, батьки). Рада закладу освіти організовує 

виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, 

погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

6.8. У закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна) рада – 

орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, 

з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти. 
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VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

7.2. У закладі освіти встановлено чотириразове харчування. 

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника закладу. 

7.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

7.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 

їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, плата не справляється. 

7.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти. 

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, 
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дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 

8.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні 

цінності. 

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на 

праві оперативного управління. 

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, 

а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

9.4. Збитки, завдані закладу освіти у результаті порушення майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються закладу за рішенням суду. 

9.5. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль за 

ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти 

комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 

веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів 

про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-

правових актів. 

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 
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фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти: 

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

10.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних 

освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

10.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти 

визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням 

директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно 

закладом освіти. 

10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах 

і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, 

визначеними МОЗ України. 

10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за 

погодженням управління освіти Ужгородської міської ради на основі 

Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

10.10. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована на: 

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку; 

- формування єдиного фонду оплати праці; 

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат. 

10.11. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від 

навантаження, установлюється за результатами атестації у відповідності з 

єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. 

Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та 

управлінню освіти Ужгородської міської ради. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є 

інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з 

чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань 

дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством. 

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює 

державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до 

чинного законодавства. 

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти 

здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими 

об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, 

установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або 

соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів 

освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони 

делегують своїх представників. 

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) 

може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі 

дошкільної освіти. 

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства 

про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законами України. 

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути 

підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти. 

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти 

здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
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засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом 

освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику. 

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ужгородська гімназія № 13 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній 

власності міста. 

1.2. Повна назва закладу освіти – Ужгородська гімназія № 13 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – Ужгородська гімназія № 13. 

1.3. Юридична адреса закладу освіти – 88000, Закарпатська область, 

місто Ужгород, вулиця Іштвана Дендеші, 23. 

1.4. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунки в органах Державного казначейства, печатку, штамп. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, 

розвитку і формуванні соціально зрілої, творчої особистості громадянина 

України, забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної 

особистості, її здібностей і обдарувань, забезпечення на цій основі 

інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, формування 

людини, здатної до свідомого суспільного вибору. 

1.7. Головними завданнями закладу освіти є: 

- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню 

освіту; 

- виховання громадянина України; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державної символіки 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

- розвиток особистості учнів, їх здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я 

учнів; 
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- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

- органічне поєднання навчання і виховання з метою забезпечення 

розумового, художньо-естетичного, правового, патріотичного, економічного 

та фізичного розвитку учнів; 

- впровадження нових методів, засобів і прийомів навчання та виховання 

з метою розвитку творчих здібностей учнів; 

- створення оптимальних організаційно-педагогічних, науково-

методичних, санітарно-гігієнічних умов функціонування школи на рівні, не 

нижчому від державних стандартів; 

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей, обдарованості 

творчого мислення учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися, 

формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової 

діяльності, відповідності за свої дії, долю суспільства, людини. 

1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 

законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої 

влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним 

Статутом. 

1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і 

державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.11. У закладі освіти визначена українська мова навчання і 

запроваджено вивчення іноземних мов (англійської) з 1-го класу та другої 

іноземної мови (французької, англійської) з 5-го класу. 

1.12. Заклад освіти має право: 

- проходити в установленому порядку інституційний аудит; 

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за 

погодженням із власником (власниками); 

- визначати варіативну складову навчального плану; 

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні навчальні плани; 

- використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються 

та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та 

спеціальних законів. 

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення 

до учасників освітнього процесу; 
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- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним Статутом; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 

надходження у порядку визначеному законодавством України; 

- розвивати власну соціальну та матеріально-технічну базу: мережу 

спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

- користуватися пільгами, що передбачені законодавством; 

- визначати творчу групу з актуальних питань освітнього процесу; 

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних кадрів; 

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, 

встановлювати матеріальне заохочення в межах кошторису, затвердженого 

засновником; 

- запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на 

договірних (контрактах) умовах за згодою засновника; 

- спрямовувати кошти школи на благоустрій соціально-побутових 

об’єктів; 

- інші права, передбачені законодавством. 

1.13. У закладі освіти створюються та функціонують: 

- методичні об’єднання: вчителів початкових класів і вихователів ГПД, 

учителів-предметників, класних керівників; 

- творчі групи: з питань впровадження новітніх освітніх педагогічних 

технологій. 

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником і здійснюються Ужгородською 

міською дитячою поліклінікою. 

1.15. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного, календарного плану. 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу 

освіти, визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи затверджується радою закладу освіти. 

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є навчальний 

план, що складається на основі типових освітніх програм, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією 

варіативної частини, або що складається у визначеному законодавством 

порядку. 

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує 

навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. 
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У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків 

(щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний). 

2.3. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники закладу 

освіти добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають 

гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, 

що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

2.4. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання. 

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного 

закінчення школи, складання іспитів екстерном, умови для індивідуального, 

інклюзивного та дистанційного навчання. 

2.5. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється за наказом 

директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або 

осіб, які їх замінюють), а також копії свідоцтва про народження дитини, 

медичної довідки встановленого зразка, документа про освіту (крім учнів 

першого класу). 

Діти, які територіально не обслуговуються закладом освіти, можуть бути 

зараховані до нього за умови наявності вільних місць у класі. До першого 

класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу 

освіти відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. 

Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, 

встановленому МОН. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого освітнього закладу. Переведення учнів до іншого освітнього 

закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого 

Міністерством освіти і науки України зразка. 

У разі переходу учня до іншого освітнього закладу для здобуття 

загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, що 

їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини та довідку, що 

підтверджує факт зарахування дитини до іншого освітнього закладу. 

2.6. У школі першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за 

бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної 

навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків 

(осіб, які їх замінюють). 

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються закладом освіти у межах часу, що передбачений навчальним 

планом, за погодженням управління освіти Ужгородської міської ради. 

Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не 

пізніше 1 липня наступного року. 

2.8. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною 
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програмою та навчальним планом закладу освіти, дозволяється лише за їх 

згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами з 

урахуванням місцевих умов, специфіки закладу освіти запроваджується 

графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути 

меншою 30 календарних днів. 

2.10. Тривалість уроків у закладі освіти становить: 

у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у 

п’ятих-дев`ятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за 

погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідним 

управлінням Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів. 

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в 

організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 

хвилин. 

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу освіти і 

затверджується директором. 

Тижневий режим роботи закладу освіти затверджується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти 

проводяться індивідуальні, групові та інші заняття і заходи, що передбачені 

окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів 

освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначається вчителем відповідно до педагогічних, санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються. 

2.13. Критерії навчальних досягнень учнів закладу освіти визначаються 

МОН. 

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року 

здійснюється у класних журналах, інструкції з ведення яких затверджуються 

МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ 

учнів. 

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок 

учнів. За рішенням педагогічної ради закладу освіти може надаватися 

словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах завершується державною 

підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової 

атестації визначаються МОН. 

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших причин можуть 

бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що 
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встановлюються МОН та МОЗ. 

2.14. За результатами навчання учням видається відповідний документ. 

Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. 

Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, 

видається табель успішності. 

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити 

навчання екстерном. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться 

до відома здобувачів освіти класним керівником (головою атестаційної 

комісії). 

2.15. Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається 

Міністерства освіти і науки України. 

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім 

беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з 

української мови, читання, математики. 

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством 

освіти і науки України. 

2.18. Учням, які закінчили певний закладу освіти, видається відповідний 

документ про освіту: 

- по закінченню закладу загальної середньої освіти I ступеня – табель 

успішності; 

- по закінченню закладу загальної середньої освіти IІ ступеня – свідоцтво 

про базову загальну середню освіту. 

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються різні види 

морального стимулювання та матеріального заохочення. 

За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів можуть нагороджуватися 

похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». 

За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається 

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. 

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні 

встановлюється МОН. 

2.20. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється в процесі урочної, 

позаурочної та позашкільної роботи з ними. 

Цілі виховного процесу у закладі освіти визначаються на основі 

принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-

правових актах. 

У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

Дисципліна у закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку 
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та Статуту. 

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти: 

- учні (вихованці); 

- керівники; 

- педагогічні працівники; 

- психологи, бібліотекарі; 

- інші спеціалісти; 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та 

обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, Правилами 

внутрішнього розпорядку. 

3.3. Учень (вихованець) – особа, яка здобуває освіту за будь-яким видом 

та формою здобуття освіти. 

Учні мають гарантоване державою право на: 

- доступність і безоплатність загальної середньої освіти; 

- вибір певного закладу, форми навчання, факультативів, спецкурсів, 

позакласних занять; 

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-

оздоровчою базою закладу освіти; 

- участь в різних видах освітньої, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

- отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг; 

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх 

предметів інваріантної та варіативної складової;  

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, 

клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

- повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх 

права, принижують честь і гідність; 

- інші права, передбачені законодавством. 

3.4. Учні зобов’язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 

- підвищувати свій загальний культурний рівень; 

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій 
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навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом; 

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників; 

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу освіти 

відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку; 

- брати участь у різних видах трудової діяльності; 

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, 

майна інших учнів; 

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку; 

- дотримуватися правил особистої гігієни; 

- мають інші обов’язки, передбачені законодавством. 

Учні залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх 

замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці 

відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей. 

За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, 

порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку вони можуть 

притягуватися до відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

3.5. Педагогічним працівником закладу освіти повинна бути особа з 

високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту 

та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень 

професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я 

якої дозволяє виконувати професійні обов’язки у закладі освіти. 

До педагогічної діяльності у закладі освіти не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється законодавством. 

3.6. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством 

України про працю, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та іншими законодавчими актами. 

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників здійснює директор школи. 

3.7. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не 

шкідливі для здоров’я здобувачів освіти; 

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та 

інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією 

освітньої роботи; 

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; 

навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії 

та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 
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- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, 

педагогічного звання; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції 

щодо поліпшення освітньої роботи; 

- проходити сертифікацію у визначеному законодавством порядку; 

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- отримання пенсії у порядку, визначеному законодавством України; 

- одержання компенсації при втраті роботи в зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці; 

- розірвання трудового договору, контракту, попередивши про це 

директора або особу, яка його замінює, письмово за два тижні до дня 

звільнення; 

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і 

гідності; 

- інші права, передбачені законодавством. 

3.8. Педагогічні працівники закладу освіти зобов’язані: 

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного 

стандарту загальної середньої освіти; 

- контролювати рівень освітніх досягнень учнів; 

- нести відповідальність за відповідність оцінювання освітніх досягнень 

здобувачів освіти критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити 

результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх 

замінюють, керівника закладу освіти; 

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров’я; 

- виховувати повагу до державної символіки, принципів 

загальнолюдської моралі; 

- дотримуватися Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, 

умов трудового договору (контракту); 

- брати участь у роботі педагогічної ради; 

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за 

віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних 

надбань народу; 

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів 

взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами; 

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність 

учнів та їх батьків; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, рівень загальної і політичної культури; 
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- виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти, органів 

управління освітою; 

- вести відповідну документацію; 

- мають інші обов’язки, передбачені законодавством. 

3.9. У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних 

працівників, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно 

до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України, і не рідше одного разу 

в десять років. 

3.10. Керівник закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, 

права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, 

Правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом. 

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

Правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, 

умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного 

законодавства. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати освітній заклад та форми навчання і виховання дітей; 

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх 

діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; звертатися до органів управління освітою, 

керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, 

виховання дітей; 

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 

пошуковій та інноваційній діяльності закладу освіти; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського 

самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах 

та інших органах; 

- інші права, передбачені законодавством. 

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за 

здобуття дітьми загальної середньої освіти і зобов’язані: 

- нести основну відповідальність за забезпечення у межах своїх 

здібностей, фінансових можливостей, умов життя, необхідних для розвитку 

дитини, дотримуючись вимог Закону України «Про освіту»; 

- створювати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за 

будь-якою формою навчання; 

- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту; 

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу освіти; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе 
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ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; 

- мають інші обов’язки, передбачені законодавством. 

3.13. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, 

обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в 

установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому 

числі позбавлення їх батьківських прав. 

3.14. Члени органів громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу мають права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

 

ІV УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

4.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. 

Директор закладу освіти призначається на посаду за результатами 

конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для 

особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти вперше). 

4.2. Директором закладу освіти може бути громадянин України, який має 

вищу освіту на рівні ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи 

не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний 

стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

4.3. Заступники директора закладу освіти призначаються і звільняються 

з посади директором. Призначення та звільнення заступників директора 

здійснюється з дотриманням чинного законодавства. 

4.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є 

загальні збори колективу (конференція), що скликаються не менше одного 

разу на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від 

таких трьох категорій: 

- працівників закладу освіти – зборами трудового колективу; 

- учнів закладу освіти другого ступеня – класними зборами; 

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими 

зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така 

кількість делегатів: від працівників закладу освіти – 5, учнів – 5, батьків і 

представників громадськості – 5. 

Термін їх повноважень становить 1 рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники 

зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, 
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директор освітнього закладу, засновник. 

Загальні збори: 

- обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх 

повноважень; 

- заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

- розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської 

діяльності закладу освіти; 

- затверджують основні напрямки вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників; 

4.5. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу. 

4.6. Метою діяльності ради закладу є: 

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; 

- об’єднання зусиль педагогічного колективу, колективу учнів, батьків, 

громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього 

процесу; 

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом освіти; 

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти;  

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією освітнього процесу; 

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та 

інших працівників закладу освіти. 

4.7. Основними завданнями ради є: 

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

освітнього закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

освітнього процесу; 

- формування навичок здорового способу життя; 

- створення належного педагогічного клімату у закладі освіти; 

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та здобуття ними 

соціального досвіду; 

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; 

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, 

сприяння пошуків, підтримки обдарованих дітей; 

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом 
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освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

4.8. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів закладу освіти ІІ ступеня, батьків і громадськості. 

Представництво у раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких 

причин приймається виключно загальними зборам. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

4.9. Рада закладу діє на засадах: 

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

- дотримання вимог законодавства України; 

- колегіальності ухвалення рішень; 

- добровільності і рівноправності членства; 

- гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами 

(конференцією). 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

закладу освіти, засновника (засновників), а також членами ради. 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому 

Статуту, доводяться у семиденний термін до відома педагогічного колективу, 

здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. 

До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

4.10. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. 

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що 

стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього 

процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів. 

4.11. Рада закладу освіти: 

- організовує виконання рішень загальних зборів; 

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу 
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освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням цього 

Статуту; 

- затверджує режим роботи закладу освіти; 

- сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи її 

доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до 

нагородження учнів похвальними листами;  

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної складової навчальних планів, враховуючи можливості, 

потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

- погоджує навчальний план на кожний навчальний рік; 

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників 

з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності; 

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення 

питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; 

- виступає ініціатором проведення добровільних акцій; 

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу 

управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями; 

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового 

навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; 

- розглядає питання родинного виховання; 

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-

економічних умовах; 

- сприяє педагогічній освіті батьків; 

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних 

видань; 

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти 

учнями; 

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів; 

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи 

закладу освіти; 

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків 

роботи. 
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Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою. 

4.12. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може 

створюватися і діяти піклувальна рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

4.14. Основними завданнями піклувальної ради є: 

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості 

повної загальної середньої освіти; 

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, 

підприємствами, установами, освітніми закладами, окремими громадянами, 

спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі освіти; 

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази 

закладу освіти; 

- організація змістового дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних 

працівників; 

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

- запобігання дитячій бездоглядності; 

- сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; 

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та закладом освіти. 

4.15. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

освітніх закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) 

закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

4.16. Піклувальна рада діє на засадах: 

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

- дотримання вимог законодавства України; 

- самоврядування; 

- колегіальності ухвалення рішень; 

- добровільності і рівноправності членства; 

- гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 
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її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення 

піклувальної ради у семиденний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.17. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та 

секретар. 

Голова піклувальної ради: 

- скликає і координує роботу піклувальної ради; 

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та 

організаціях з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

членами піклувальної ради. 

4.18. Піклувальна рада має право: 

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-

технічної, навчально-виробничої, наукової культурно-спортивної, 

корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

- залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти; 

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази закладу освіти; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів; 

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 

роботи закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 

порядку; 

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які 

їх замінюють, представники учнівського самоврядування; 

4.19. Директор закладу освіти: 

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для 

підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

- організовує освітній процес; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, 

якістю знань, умінь та навичок учнів; 

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 
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- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та 

позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти та 

його коштами; 

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів;  

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, 

керівництва об’єднаннями здобувачів освіти за інтересами; 

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; вживає заходів до запобігання 

вживанню здобувачами освіти алкоголю, наркотиків; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює 

їх виконання; 

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) 

колективу. 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в державних органах та 

інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством 

4.20. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на 

підставі законодавства і затверджується директором закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного 

працівника з дотриманням законодавства про працю. 

4.21. Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна 

рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про загальну 

середню освіту» та цим Статутом. 

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. 

4.22. Педагогічна рада розглядає питання: 

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів 

про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 

творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу 
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освіти; 

- рекомендує для затвердження радою школи плану роботи, програми 

курсів за вибором, факультативів. 

4.21. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно 

до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається 

їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні 

питання освітнього процесу. 

4.22. У закладі освіти можуть діяти органи самоврядування працівників 

закладу освіти, здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування та 

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

5.1. Матеріально-технічна закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні 

цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти. 

5.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і знаходиться на 

праві оперативного управління закладу освіти відповідно до чинного 

законодавства, цього Статуту та укладених угод. 

5.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується 

землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав 

іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до 

чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних приміщень, бібліотеки, їдальні, кухні-роздаткової, 

приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на 

основі її кошторису. 

6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є: 

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального 

процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої 

освіти; 

- кошти, отримані за надання платних послуг; 

- добровільні внески юридичних та фізичних осіб; 

- інші джерела, не заборонені законодавством. 
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6.3. У закладі освіти створюється фонд загального обов’язкового 

навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб 

здобувачів освіти за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не 

менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок 

коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на 

рахунку закладу освіти в органах Державного казначейства і витрачаються 

відповідно до кошторису, що затверджується директором закладу освіти. 

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання 

здійснюються закладом освіти згідно з наказом директора, що видається на 

підставі рішення ради закладу освіти, відповідно до порядку, передбаченого 

чинним законодавством. 

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального 

обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи 

місцевого самоврядування, органи управління освітою. 

6.4. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-

якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за 

рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу. 

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі освіти 

визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. За 

рішенням директора закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно. 

6.6. Звітність про діяльність закладу освіти ведеться відповідно до 

законодавства. 

6.7. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

6.8. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства 

укладати договори про співробітництво з освітніми закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями 
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інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою 

реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на 

забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої 

діяльності. 

8.2. Державний контроль здійснюють Державна служба якості освіти 

України та її територіальні органи відповідно Закону України «Про освіту». 

8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за 

освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що 

проводиться один раз на десять років центральним органом виконавчої влади 

із забезпечення якості освіти. 

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання 

ліцензійних умов. 

Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за 

ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого 

колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або 

конференції), піклувальної ради закладу освіти у випадках, передбачених 

чинним законодавством. 

8.4. Порядок проведення планового та позапланового інституційного 

аудиту визначається спеціальними нормативно-правовими актами. 

Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку у закладі освіти, 

який має низьку якість освітньої діяльності. Інституційний аудит також може 

бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, 

керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу 

громадського самоврядування або піклувальної ради закладу освіти. 

8.5. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу 

освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно 

до Закону України «Про освіту». 

8.6. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах 

закладу освіти, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит. 

8.7. Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську 

акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов 

інституційний аудит у плановому порядку. 

8.8. Засновник закладу освіти або уповноважений орган управління: 

- здійснює контроль за дотриманням положень установчих документів 

закладом освіти; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками (включаючи, але не обмежуючись) раси, кольору 

шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 

інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового 

стану, місця проживання. 
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ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Ліквідація або реорганізація закладу освіти здійснюється за 

рішенням засновника або за рішенням суду. 

9.2. Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення. 

9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління закладом освіти. 

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє 

його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і подає його засновнику. 

9.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

9.6. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

9.7. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ужгородська гімназія № 14 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній 

власності міста. 

1.2. Повна назва закладу освіти – Ужгородська гімназія № 14 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – Ужгородська гімназія № 14. 

1.3. Юридична адреса закладу освіти – 88000, Закарпатська область, 

місто Ужгород, вулиця Климента Тімірязєва, 12. 

1.4. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунки в органах Державного казначейства, печатку, штамп. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, 

розвитку і формуванні соціально зрілої, творчої особистості громадянина 

України, забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної 

особистості, її здібностей і обдарувань, забезпечення на цій основі 

інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, формування 

людини, здатної до свідомого суспільного вибору. 

1.7. Головними завданнями закладу освіти є: 

- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню 

освіту; 

- виховання громадянина України; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державної символіки 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

- розвиток особистості учнів, їх здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я 

учнів; 
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- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

- органічне поєднання навчання і виховання з метою забезпечення 

розумового, художньо-естетичного, правового, патріотичного, економічного 

та фізичного розвитку учнів; 

- впровадження нових методів, засобів і прийомів навчання та виховання 

з метою розвитку творчих здібностей учнів; 

- створення оптимальних організаційно-педагогічних, науково-

методичних, санітарно-гігієнічних умов функціонування школи на рівні, не 

нижчому від державних стандартів; 

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей, обдарованості 

творчого мислення учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися, 

формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової 

діяльності, відповідності за свої дії, долю суспільства, людини. 

1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 

законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої 

влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним 

Статутом. 

1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і 

державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.11. У закладі освіти визначена українська мова навчання і 

запроваджено вивчення іноземної мови з 1-го класу. 

1.12. Заклад освіти має право: 

- проходити в установленому порядку інституційний аудит; 

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за 

погодженням із власником (власниками); 

- визначати варіативну складову навчального плану; 

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні навчальні плани; 

- використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються 

та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та 

спеціальних законів. 

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення 

до учасників освітнього процесу; 

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 
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законодавством України та власним Статутом; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 

надходження у порядку визначеному законодавством України; 

- розвивати власну соціальну та матеріально-технічну базу: мережу 

спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

- користуватися пільгами, що передбачені законодавством; 

- визначати творчу групу з актуальних питань освітнього процесу; 

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних кадрів; 

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, 

встановлювати матеріальне заохочення в межах кошторису, затвердженого 

засновником; 

- запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на 

договірних (контрактах) умовах за згодою засновника; 

- спрямовувати кошти школи на благоустрій соціально-побутових 

об’єктів; 

- інші права, передбачені законодавством. 

1.13. У закладі освіти створюються та функціонують: 

- методичні об’єднання: вчителів початкових класів і вихователів ГПД, 

учителів-предметників, класних керівників; 

- творчі групи: з питань впровадження новітніх освітніх педагогічних 

технологій. 

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником і здійснюються Ужгородською 

міською дитячою поліклінікою. 

1.15. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного, календарного плану. 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу 

освіти, визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи затверджується радою закладу освіти. 

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є навчальний 

план, що складається на основі типових освітніх програм, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією 

варіативної частини, або що складається у визначеному законодавством 

порядку. 

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує 

навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків 
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(щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний). 

2.3. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники закладу 

освіти добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають 

гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, 

що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

2.4. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання. 

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного 

закінчення школи, складання іспитів екстерном, умови для індивідуального, 

інклюзивного та дистанційного навчання. 

2.5. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється за наказом 

директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або 

осіб, які їх замінюють), а також копії свідоцтва про народження дитини, 

медичної довідки встановленого зразка, документа про освіту (крім учнів 

першого класу). 

Діти, які територіально не обслуговуються закладом освіти, можуть бути 

зараховані до нього за умови наявності вільних місць у класі. До першого 

класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу 

освіти відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. 

Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, 

встановленому МОН. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого освітнього закладу. Переведення учнів до іншого освітнього 

закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого 

Міністерством освіти і науки України зразка. 

У разі переходу учня до іншого освітнього закладу для здобуття 

загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, що 

їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини та довідку, що 

підтверджує факт зарахування дитини до іншого освітнього закладу. 

2.6. У школі першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за 

бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної 

навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків 

(осіб, які їх замінюють). 

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються закладом освіти у межах часу, що передбачений навчальним 

планом, за погодженням управління освіти Ужгородської міської ради. 

Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не 

пізніше 1 липня наступного року. 

2.8. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною 

програмою та навчальним планом закладу освіти, дозволяється лише за їх 
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згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами з 

урахуванням місцевих умов, специфіки закладу освіти запроваджується 

графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути 

меншою 30 календарних днів. 

2.10. Тривалість уроків у закладі освіти становить: 

у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у 

п’ятих-дев`ятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за 

погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідним 

управлінням Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів. 

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в 

організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 

хвилин. 

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу освіти і 

затверджується директором. 

Тижневий режим роботи закладу освіти затверджується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти 

проводяться індивідуальні, групові та інші заняття і заходи, що передбачені 

окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів 

освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначається вчителем відповідно до педагогічних, санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються. 

2.13. Критерії навчальних досягнень учнів закладу освіти визначаються 

МОН. 

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року 

здійснюється у класних журналах, інструкції з ведення яких затверджуються 

МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ 

учнів. 

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок 

учнів. За рішенням педагогічної ради закладу освіти може надаватися 

словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах завершується державною 

підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової 

атестації визначаються МОН. 

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших причин можуть 

бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що 

встановлюються МОН та МОЗ. 
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2.14. За результатами навчання учням видається відповідний документ. 

Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. 

Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, 

видається табель успішності. 

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити 

навчання екстерном. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться 

до відома здобувачів освіти класним керівником (головою атестаційної 

комісії). 

2.15. Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається 

Міністерства освіти і науки України. 

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім 

беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з 

української мови, читання, математики. 

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством 

освіти і науки України. 

2.18. Учням, які закінчили певний закладу освіти, видається відповідний 

документ про освіту: 

- по закінченню закладу загальної середньої освіти I ступеня – табель 

успішності; 

- по закінченню закладу загальної середньої освіти IІ ступеня – свідоцтво 

про базову загальну середню освіту. 

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються різні види 

морального стимулювання та матеріального заохочення. 

За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів можуть нагороджуватися 

похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». 

За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається 

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. 

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні 

встановлюється МОН. 

2.20. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється в процесі урочної, 

позаурочної та позашкільної роботи з ними. 

Цілі виховного процесу у закладі освіти визначаються на основі 

принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-

правових актах. 

У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

Дисципліна у закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку 

та Статуту. 
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Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти: 

- учні (вихованці); 

- керівники; 

- педагогічні працівники; 

- психологи, бібліотекарі; 

- інші спеціалісти; 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та 

обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, Правилами 

внутрішнього розпорядку. 

3.3. Учень (вихованець) – особа, яка здобуває освіту за будь-яким видом 

та формою здобуття освіти. 

Учні мають гарантоване державою право на: 

- доступність і безоплатність загальної середньої освіти; 

- вибір певного закладу, форми навчання, факультативів, спецкурсів, 

позакласних занять; 

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-

оздоровчою базою закладу освіти; 

- участь в різних видах освітньої, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

- отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг; 

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх 

предметів інваріантної та варіативної складової;  

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, 

клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

- повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх 

права, принижують честь і гідність; 

- інші права, передбачені законодавством. 

3.4. Учні зобов’язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 

- підвищувати свій загальний культурний рівень; 

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій 

навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом; 
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- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників; 

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу освіти 

відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку; 

- брати участь у різних видах трудової діяльності; 

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, 

майна інших учнів; 

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку; 

- дотримуватися правил особистої гігієни; 

- мають інші обов’язки, передбачені законодавством. 

Учні залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх 

замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці 

відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей. 

За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, 

порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку вони можуть 

притягуватися до відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

3.5. Педагогічним працівником закладу освіти повинна бути особа з 

високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту 

та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень 

професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я 

якої дозволяє виконувати професійні обов’язки у закладі освіти. 

До педагогічної діяльності у закладі освіти не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється законодавством. 

3.6. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством 

України про працю, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та іншими законодавчими актами. 

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників здійснює директор школи. 

3.7. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не 

шкідливі для здоров’я здобувачів освіти; 

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та 

інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією 

освітньої роботи; 

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; 

навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії 

та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, 
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педагогічного звання; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції 

щодо поліпшення освітньої роботи; 

- проходити сертифікацію у визначеному законодавством порядку; 

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- отримання пенсії у порядку, визначеному законодавством України; 

- одержання компенсації при втраті роботи в зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці; 

- розірвання трудового договору, контракту, попередивши про це 

директора або особу, яка його замінює, письмово за два тижні до дня 

звільнення; 

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і 

гідності; 

- інші права, передбачені законодавством. 

3.8. Педагогічні працівники закладу освіти зобов’язані: 

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного 

стандарту загальної середньої освіти; 

- контролювати рівень освітніх досягнень учнів; 

- нести відповідальність за відповідність оцінювання освітніх досягнень 

здобувачів освіти критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити 

результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх 

замінюють, керівника закладу освіти; 

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров’я; 

- виховувати повагу до державної символіки, принципів 

загальнолюдської моралі; 

- дотримуватися Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, 

умов трудового договору (контракту); 

- брати участь у роботі педагогічної ради; 

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за 

віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних 

надбань народу; 

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів 

взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами; 

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність 

учнів та їх батьків; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, рівень загальної і політичної культури; 

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти, органів 
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управління освітою; 

- вести відповідну документацію; 

- мають інші обов’язки, передбачені законодавством. 

3.9. У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних 

працівників, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно 

до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України, і не рідше одного разу 

в десять років. 

3.10. Керівник закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, 

права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, 

Правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом. 

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

Правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, 

умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного 

законодавства. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати освітній заклад та форми навчання і виховання дітей; 

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх 

діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; звертатися до органів управління освітою, 

керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, 

виховання дітей; 

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 

пошуковій та інноваційній діяльності закладу освіти; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського 

самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах 

та інших органах; 

- інші права, передбачені законодавством. 

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за 

здобуття дітьми загальної середньої освіти і зобов’язані: 

- нести основну відповідальність за забезпечення у межах своїх 

здібностей, фінансових можливостей, умов життя, необхідних для розвитку 

дитини, дотримуючись вимог Закону України «Про освіту»; 

- створювати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за 

будь-якою формою навчання; 

- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту; 

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу освіти; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе 

ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної 
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історії, культури, цінностей інших народів; 

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; 

- мають інші обов’язки, передбачені законодавством. 

3.13. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, 

обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в 

установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому 

числі позбавлення їх батьківських прав. 

3.14. Члени органів громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу мають права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

 

ІV УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

4.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. 

Директор закладу освіти призначається на посаду за результатами 

конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для 

особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти вперше). 

4.2. Директором закладу освіти може бути громадянин України, який має 

вищу освіту на рівні ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи 

не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний 

стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

4.3. Заступники директора закладу освіти призначаються і звільняються 

з посади директором. Призначення та звільнення заступників директора 

здійснюється з дотриманням чинного законодавства. 

4.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є 

загальні збори колективу (конференція), що скликаються не менше одного 

разу на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від 

таких трьох категорій: 

- працівників закладу освіти – зборами трудового колективу; 

- учнів закладу освіти другого ступеня – класними зборами; 

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими 

зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така 

кількість делегатів: від працівників закладу освіти – 5, учнів – 5, батьків і 

представників громадськості – 5. 

Термін їх повноважень становить 1 рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники 

зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, 

директор освітнього закладу, засновник. 
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Загальні збори: 

- обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх 

повноважень; 

- заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

- розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської 

діяльності закладу освіти; 

- затверджують основні напрямки вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників; 

4.5. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу. 

4.6. Метою діяльності ради закладу є: 

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; 

- об’єднання зусиль педагогічного колективу, колективу учнів, батьків, 

громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього 

процесу; 

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом освіти; 

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти;  

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією освітнього процесу; 

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та 

інших працівників закладу освіти. 

4.7. Основними завданнями ради є: 

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

освітнього закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

освітнього процесу; 

- формування навичок здорового способу життя; 

- створення належного педагогічного клімату у закладі освіти; 

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та здобуття ними 

соціального досвіду; 

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; 

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, 

сприяння пошуків, підтримки обдарованих дітей; 

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом 

освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 
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4.8. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів закладу освіти ІІ ступеня, батьків і громадськості. 

Представництво у раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких 

причин приймається виключно загальними зборам. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

4.9. Рада закладу діє на засадах: 

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

- дотримання вимог законодавства України; 

- колегіальності ухвалення рішень; 

- добровільності і рівноправності членства; 

- гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами 

(конференцією). 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

закладу освіти, засновника (засновників), а також членами ради. 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому 

Статуту, доводяться у семиденний термін до відома педагогічного колективу, 

здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. 

До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

4.10. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. 

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що 

стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього 

процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів. 

4.11. Рада закладу освіти: 

- організовує виконання рішень загальних зборів; 

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу 

освіти та здійснює контроль за його виконанням; 
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- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням цього 

Статуту; 

- затверджує режим роботи закладу освіти; 

- сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи її 

доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до 

нагородження учнів похвальними листами;  

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної складової навчальних планів, враховуючи можливості, 

потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

- погоджує навчальний план на кожний навчальний рік; 

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників 

з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності; 

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення 

питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; 

- виступає ініціатором проведення добровільних акцій; 

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу 

управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями; 

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового 

навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; 

- розглядає питання родинного виховання; 

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-

економічних умовах; 

- сприяє педагогічній освіті батьків; 

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних 

видань; 

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти 

учнями; 

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів; 

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи 

закладу освіти; 

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків 

роботи. 

Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою. 
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4.12. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може 

створюватися і діяти піклувальна рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

4.14. Основними завданнями піклувальної ради є: 

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості 

повної загальної середньої освіти; 

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, 

підприємствами, установами, освітніми закладами, окремими громадянами, 

спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі освіти; 

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази 

закладу освіти; 

- організація змістового дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних 

працівників; 

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

- запобігання дитячій бездоглядності; 

- сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; 

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та закладом освіти. 

4.15. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

освітніх закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) 

закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

4.16. Піклувальна рада діє на засадах: 

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

- дотримання вимог законодавства України; 

- самоврядування; 

- колегіальності ухвалення рішень; 

- добровільності і рівноправності членства; 

- гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 



 17 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення 

піклувальної ради у семиденний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.17. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та 

секретар. 

Голова піклувальної ради: 

- скликає і координує роботу піклувальної ради; 

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та 

організаціях з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

членами піклувальної ради. 

4.18. Піклувальна рада має право: 

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-

технічної, навчально-виробничої, наукової культурно-спортивної, 

корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

- залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти; 

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази закладу освіти; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів; 

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 

роботи закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 

порядку; 

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які 

їх замінюють, представники учнівського самоврядування; 

4.19. Директор закладу освіти: 

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для 

підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

- організовує освітній процес; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, 

якістю знань, умінь та навичок учнів; 

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та 
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позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти та 

його коштами; 

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів;  

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, 

керівництва об’єднаннями здобувачів освіти за інтересами; 

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; вживає заходів до запобігання 

вживанню здобувачами освіти алкоголю, наркотиків; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює 

їх виконання; 

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) 

колективу. 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в державних органах та 

інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством 

4.20. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на 

підставі законодавства і затверджується директором закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного 

працівника з дотриманням законодавства про працю. 

4.21. Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна 

рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про загальну 

середню освіту» та цим Статутом. 

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. 

4.22. Педагогічна рада розглядає питання: 

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів 

про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 

творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу 

освіти; 
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- рекомендує для затвердження радою школи плану роботи, програми 

курсів за вибором, факультативів. 

4.21. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно 

до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається 

їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні 

питання освітнього процесу. 

4.22. У закладі освіти можуть діяти органи самоврядування працівників 

закладу освіти, здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування та 

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

5.1. Матеріально-технічна закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні 

цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти. 

5.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і знаходиться на 

праві оперативного управління закладу освіти відповідно до чинного 

законодавства, цього Статуту та укладених угод. 

5.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується 

землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав 

іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до 

чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних приміщень, бібліотеки, їдальні, кухні-роздаткової, 

приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на 

основі її кошторису. 

6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є: 

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального 

процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої 

освіти; 

- кошти, отримані за надання платних послуг; 

- добровільні внески юридичних та фізичних осіб; 

- інші джерела, не заборонені законодавством. 

6.3. У закладі освіти створюється фонд загального обов’язкового 
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навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб 

здобувачів освіти за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не 

менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок 

коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на 

рахунку закладу освіти в органах Державного казначейства і витрачаються 

відповідно до кошторису, що затверджується директором закладу освіти. 

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання 

здійснюються закладом освіти згідно з наказом директора, що видається на 

підставі рішення ради закладу освіти, відповідно до порядку, передбаченого 

чинним законодавством. 

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального 

обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи 

місцевого самоврядування, органи управління освітою. 

6.4. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-

якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за 

рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу. 

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі освіти 

визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. За 

рішенням директора закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно. 

6.6. Звітність про діяльність закладу освіти ведеться відповідно до 

законодавства. 

6.7. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

6.8. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства 

укладати договори про співробітництво з освітніми закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями 

інших країн. 
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VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою 

реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на 

забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої 

діяльності. 

8.2. Державний контроль здійснюють Державна служба якості освіти 

України та її територіальні органи відповідно Закону України «Про освіту». 

8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за 

освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що 

проводиться один раз на десять років центральним органом виконавчої влади 

із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову 

перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит 

може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, 

педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського 

самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної ради 

закладу освіти у випадках, передбачених чинним законодавством. 

8.4. Порядок проведення планового та позапланового інституційного 

аудиту визначається спеціальними нормативно-правовими актами. 

Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку у закладі освіти, 

який має низьку якість освітньої діяльності. Інституційний аудит також може 

бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, 

керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу 

громадського самоврядування або піклувальної ради закладу освіти. 

8.5. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу 

освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно 

до Закону України «Про освіту». 

8.6. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах 

закладу освіти, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит. 

8.7. Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську 

акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов 

інституційний аудит у плановому порядку. 

8.8. Засновник закладу освіти або уповноважений орган управління: 

- здійснює контроль за дотриманням положень установчих документів 

закладом освіти; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками (включаючи, але не обмежуючись) раси, кольору 

шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 

інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового 

стану, місця проживання. 

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Ліквідація або реорганізація закладу освіти здійснюється за 

рішенням засновника або за рішенням суду. 
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9.2. Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення. 

9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління закладом освіти. 

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє 

його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і подає його засновнику. 

9.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

9.6. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

9.7. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ужгородська гімназія № 16 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній 

власності міста. 

1.2. Повна назва закладу освіти – Ужгородська гімназія № 16 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочена назва закладу освіти – Ужгородська гімназія № 16. 

1.3. Юридична адреса закладу освіти – 88000, Закарпатська область, 

місто Ужгород, вулиця Юрія Жатковича, 24. 

1.4. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунки в органах Державного казначейства, печатку, штамп. 

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований 

управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом 

управління. 

1.6. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, 

розвитку і формуванні соціально зрілої, творчої особистості громадянина 

України, забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної 

особистості, її здібностей і обдарувань, забезпечення на цій основі 

інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, формування 

людини, здатної до свідомого суспільного вибору. 

1.7. Головними завданнями закладу освіти є: 

- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню 

освіту; 

- виховання громадянина України; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державної символіки 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

- розвиток особистості учнів, їх здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я 

учнів; 
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- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

- органічне поєднання навчання і виховання з метою забезпечення 

розумового, художньо-естетичного, правового, патріотичного, економічного 

та фізичного розвитку учнів; 

- впровадження нових методів, засобів і прийомів навчання та виховання 

з метою розвитку творчих здібностей учнів; 

- створення оптимальних організаційно-педагогічних, науково-

методичних, санітарно-гігієнічних умов функціонування школи на рівні, не 

нижчому від державних стандартів; 

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей, обдарованості 

творчого мислення учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися, 

формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової 

діяльності, відповідності за свої дії, долю суспільства, людини. 

1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 

законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої 

влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним 

Статутом. 

1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і 

державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.11. У закладі освіти визначена українська мова навчання і 

запроваджено вивчення іноземної (англійської) мови з 1-го класу. 

1.12. Заклад освіти має право: 

- проходити в установленому порядку інституційний аудит; 

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за 

погодженням із власником (власниками); 

- визначати варіативну складову навчального плану; 

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні навчальні плани; 

- використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються 

та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та 

спеціальних законів. 

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення 

до учасників освітнього процесу; 

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 
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законодавством України та власним Статутом; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 

надходження у порядку визначеному законодавством України; 

- розвивати власну соціальну та матеріально-технічну базу: мережу 

спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

- користуватися пільгами, що передбачені законодавством; 

- визначати творчу групу з актуальних питань освітнього процесу; 

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних кадрів; 

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, 

встановлювати матеріальне заохочення в межах кошторису, затвердженого 

засновником; 

- запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на 

договірних (контрактах) умовах за згодою засновника; 

- спрямовувати кошти школи на благоустрій соціально-побутових 

об’єктів; 

- інші права, передбачені законодавством. 

1.13. У закладі освіти створюються та функціонують: 

- методичні об’єднання: вчителів початкових класів і вихователів ГПД, 

учителів-предметників, гуманітарних дисциплін, природничо-математичних 

предметів, класних керівників; 

- творчі групи: з питань впровадження новітніх освітніх педагогічних 

технологій. 

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником і здійснюються Ужгородською 

міською дитячою поліклінікою. 

1.15. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного, календарного плану. 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу 

освіти, визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи затверджується радою закладу освіти. 

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є навчальний 

план, що складається на основі типових освітніх програм, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією 

варіативної частини, або що складається у визначеному законодавством 

порядку. 

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує 

навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. 
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У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків 

(щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний). 

2.3. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники закладу 

освіти добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають 

гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, 

що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

2.4. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання. 

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного 

закінчення школи, складання іспитів екстерном, умови для індивідуального, 

інклюзивного та дистанційного навчання. 

2.5. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється за наказом 

директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або 

осіб, які їх замінюють), а також копії свідоцтва про народження дитини, 

медичної довідки встановленого зразка, документа про освіту (крім учнів 

першого класу). 

Діти, які територіально не обслуговуються закладом освіти, можуть бути 

зараховані до нього за умови наявності вільних місць у класі. До першого 

класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу 

освіти відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. 

Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, 

встановленому МОН. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого освітнього закладу. Переведення учнів до іншого освітнього 

закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого 

Міністерством освіти і науки України зразка. 

У разі переходу учня до іншого освітнього закладу для здобуття 

загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, що 

їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини та довідку, що 

підтверджує факт зарахування дитини до іншого освітнього закладу. 

2.6. У школі першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за 

бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної 

навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків 

(осіб, які їх замінюють). 

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються закладом освіти у межах часу, що передбачений навчальним 

планом, за погодженням управління освіти Ужгородської міської ради. 

Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не 

пізніше 1 липня наступного року. 

2.8. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною 
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програмою та навчальним планом закладу освіти, дозволяється лише за їх 

згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами з 

урахуванням місцевих умов, специфіки закладу освіти запроваджується 

графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути 

меншою 30 календарних днів. 

2.10. Тривалість уроків у закладі освіти становить: 

у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у 

п’ятих-дев`ятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за 

погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідним 

управлінням Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів. 

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в 

організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 

хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин. 

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу освіти і 

затверджується директором. 

Тижневий режим роботи закладу освіти затверджується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти 

проводяться індивідуальні, групові та інші заняття і заходи, що передбачені 

окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів 

освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначається вчителем відповідно до педагогічних, санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються. 

2.13. Критерії навчальних досягнень учнів закладу освіти визначаються 

МОН. 

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року 

здійснюється у класних журналах, інструкції з ведення яких затверджуються 

МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ 

учнів. 

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок 

учнів. За рішенням педагогічної ради закладу освіти може надаватися 

словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах завершується державною 

підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової 

атестації визначаються МОН. 

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших причин можуть 

бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що 
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встановлюються МОН та МОЗ. 

2.14. За результатами навчання учням видається відповідний документ. 

Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. 

Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, 

видається табель успішності. 

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити 

навчання екстерном. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться 

до відома здобувачів освіти класним керівником (головою атестаційної 

комісії). 

2.15. Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається 

Міністерства освіти і науки України. 

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім 

беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з 

української мови, читання, математики. 

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством 

освіти і науки України. 

2.18. Учням, які закінчили певний закладу освіти, видається відповідний 

документ про освіту: 

- по закінченню закладу загальної середньої освіти I ступеня – табель 

успішності; 

- по закінченню закладу загальної середньої освіти IІ ступеня – свідоцтво 

про базову загальну середню освіту. 

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються різні види 

морального стимулювання та матеріального заохочення. 

За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів можуть нагороджуватися 

похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». 

За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається 

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. 

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні 

встановлюється МОН. 

2.20. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється в процесі урочної, 

позаурочної та позашкільної роботи з ними. 

Цілі виховного процесу у закладі освіти визначаються на основі 

принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-

правових актах. 

У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

Дисципліна у закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку 
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та Статуту. 

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти: 

- учні (вихованці); 

- керівники; 

- педагогічні працівники; 

- психологи, бібліотекарі; 

- інші спеціалісти; 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та 

обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, Правилами 

внутрішнього розпорядку. 

3.3. Учень (вихованець) – особа, яка здобуває освіту за будь-яким видом 

та формою здобуття освіти. 

Учні мають гарантоване державою право на: 

- доступність і безоплатність загальної середньої освіти; 

- вибір певного закладу, форми навчання, факультативів, спецкурсів, 

позакласних занять; 

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-

оздоровчою базою закладу освіти; 

- участь в різних видах освітньої, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

- отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг; 

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх 

предметів інваріантної та варіативної складової;  

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, 

клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

- повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх 

права, принижують честь і гідність; 

- інші права, передбачені законодавством. 

3.4. Учні зобов’язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 

- підвищувати свій загальний культурний рівень; 

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій 
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навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом; 

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників; 

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу освіти 

відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку; 

- брати участь у різних видах трудової діяльності; 

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, 

майна інших учнів; 

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку; 

- дотримуватися правил особистої гігієни; 

- мають інші обов’язки, передбачені законодавством. 

Учні залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх 

замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці 

відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей. 

За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, 

порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку вони можуть 

притягуватися до відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

3.5. Педагогічним працівником закладу освіти повинна бути особа з 

високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту 

та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень 

професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я 

якої дозволяє виконувати професійні обов’язки у закладі освіти. 

До педагогічної діяльності у закладі освіти не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється законодавством. 

3.6. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством 

України про працю, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та іншими законодавчими актами. 

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників здійснює директор школи. 

3.7. Педагогічні працівники закладу освіти мають право: 

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не 

шкідливі для здоров’я здобувачів освіти; 

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та 

інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією 

освітньої роботи; 

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; 

навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії 

та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 
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- проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції 

щодо поліпшення освітньої роботи; 

- проходити сертифікацію у визначеному законодавством порядку; 

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і 

гідності; 

- інші права, передбачені законодавством. 

3.8. Педагогічні працівники закладу освіти зобов’язані: 

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного 

стандарту загальної середньої освіти; 

- контролювати рівень освітніх досягнень учнів; 

- нести відповідальність за відповідність оцінювання освітніх досягнень 

здобувачів освіти критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити 

результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх 

замінюють, керівника закладу освіти; 

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров’я; 

- виховувати повагу до державної символіки, принципів 

загальнолюдської моралі; 

- дотримуватися Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, 

умов трудового договору (контракту); 

- брати участь у роботі педагогічної ради; 

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за 

віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних 

надбань народу; 

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів 

взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами; 

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність 

учнів та їх батьків; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, рівень загальної і політичної культури; 

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти, органів 

управління освітою; 

- вести відповідну документацію; 

- мають інші обов’язки, передбачені законодавством. 

3.9. У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних 

працівників, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно 

до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України, і не рідше одного разу 
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в десять років. 

3.10. Керівник закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, 

права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, 

Правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом. 

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

Правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, 

умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного 

законодавства. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати освітній заклад та форми навчання і виховання дітей; 

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх 

діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; звертатися до органів управління освітою, 

керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, 

виховання дітей; 

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 

пошуковій та інноваційній діяльності закладу освіти; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського 

самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах 

та інших органах; 

- інші права, передбачені законодавством. 

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за 

здобуття дітьми загальної середньої освіти і зобов’язані: 

- нести основну відповідальність за забезпечення у межах своїх 

здібностей, фінансових можливостей, умов життя, необхідних для розвитку 

дитини, дотримуючись вимог Закону України «Про освіту»; 

- створювати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за 

будь-якою формою навчання; 

- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту; 

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу освіти; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе 

ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; 

- мають інші обов’язки, передбачені законодавством. 

3.13. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, 

обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в 

установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому 

числі позбавлення їх батьківських прав. 
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3.14. Члени органів громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу мають права та обов’язки, передбачені чинним законодавством. 

 

ІV УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

4.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та 

управлінням освіти Ужгородської міської ради. 

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. 

Директор закладу освіти призначається на посаду за результатами 

конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для 

особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти вперше). 

4.2. Директором закладу освіти може бути громадянин України, який має 

вищу освіту на рівні ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи 

не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний 

стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

4.3. Заступники директора закладу освіти призначаються і звільняються 

з посади директором. Призначення та звільнення заступників директора 

здійснюється з дотриманням чинного законодавства. 

4.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є 

загальні збори колективу (конференція), що скликаються не менше одного 

разу на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від 

таких трьох категорій: 

- працівників закладу освіти – зборами трудового колективу; 

- учнів закладу освіти другого ступеня – класними зборами; 

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими 

зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така 

кількість делегатів: від працівників закладу освіти – 5, учнів – 5, батьків і 

представників громадськості – 5. 

Термін їх повноважень становить 1 рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники 

зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, 

директор освітнього закладу, засновник. 

Загальні збори: 

- обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх 

повноважень; 

- заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

- розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської 

діяльності закладу освіти; 

- затверджують основні напрямки вдосконалення освітнього процесу, 
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розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників; 

4.5. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу. 

4.6. Метою діяльності ради закладу є: 

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; 

- об’єднання зусиль педагогічного колективу, колективу учнів, батьків, 

громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього 

процесу; 

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом освіти; 

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти;  

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією освітнього процесу; 

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та 

інших працівників закладу освіти. 

4.7. Основними завданнями ради є: 

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

освітнього закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

освітнього процесу; 

- формування навичок здорового способу життя; 

- створення належного педагогічного клімату у закладі освіти; 

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та здобуття ними 

соціального досвіду; 

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; 

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, 

сприяння пошуків, підтримки обдарованих дітей; 

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом 

освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

4.8. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів закладу освіти ІІ ступеня, батьків і громадськості. 

Представництво у раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких 

причин приймається виключно загальними зборам. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 
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4.9. Рада закладу діє на засадах: 

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

- дотримання вимог законодавства України; 

- колегіальності ухвалення рішень; 

- добровільності і рівноправності членства; 

- гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами 

(конференцією). 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

закладу освіти, засновника (засновників), а також членами ради. 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому 

Статуту, доводяться у семиденний термін до відома педагогічного колективу, 

здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. 

До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

4.10. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. 

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що 

стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього 

процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів. 

4.11. Рада закладу освіти: 

- організовує виконання рішень загальних зборів; 

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу 

освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням цього 

Статуту; 

- затверджує режим роботи закладу освіти; 

- сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи її 

доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до 

нагородження учнів похвальними листами;  
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- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної складової навчальних планів, враховуючи можливості, 

потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

- погоджує навчальний план на кожний навчальний рік; 

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників 

з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності; 

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення 

питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; 

- виступає ініціатором проведення добровільних акцій; 

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу 

управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями; 

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового 

навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; 

- розглядає питання родинного виховання; 

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-

економічних умовах; 

- сприяє педагогічній освіті батьків; 

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних 

видань; 

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти 

учнями; 

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів; 

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи 

закладу освіти; 

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків 

роботи. 

Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою. 

4.12. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може 

створюватися і діяти піклувальна рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

4.14. Основними завданнями піклувальної ради є: 
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- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості 

повної загальної середньої освіти; 

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, 

підприємствами, установами, освітніми закладами, окремими громадянами, 

спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі освіти; 

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази 

закладу освіти; 

- організація змістового дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних 

працівників; 

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

- запобігання дитячій бездоглядності; 

- сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; 

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та закладом освіти. 

4.15. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

освітніх закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) 

закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

4.16. Піклувальна рада діє на засадах: 

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

- дотримання вимог законодавства України; 

- самоврядування; 

- колегіальності ухвалення рішень; 

- добровільності і рівноправності членства; 

- гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення 

піклувальної ради у семиденний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 
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піклувальної ради. 

4.17. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та 

секретар. 

Голова піклувальної ради: 

- скликає і координує роботу піклувальної ради; 

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та 

організаціях з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

членами піклувальної ради. 

4.18. Піклувальна рада має право: 

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-

технічної, навчально-виробничої, наукової культурно-спортивної, 

корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

- залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти; 

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази закладу освіти; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів; 

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 

роботи закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 

порядку; 

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які 

їх замінюють, представники учнівського самоврядування; 

4.19. Директор закладу освіти: 

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для 

підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

- організовує освітній процес; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, 

якістю знань, умінь та навичок учнів; 

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та 

позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти та 

його коштами; 

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 
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педагогів;  

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, 

керівництва об’єднаннями здобувачів освіти за інтересами; 

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; вживає заходів до запобігання 

вживанню здобувачами освіти алкоголю, наркотиків; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює 

їх виконання; 

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) 

колективу. 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в державних органах та 

інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством 

4.20. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на 

підставі законодавства і затверджується директором закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного 

працівника з дотриманням законодавства про працю. 

4.21. Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна 

рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про загальну 

середню освіту» та цим Статутом. 

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. 

4.22. Педагогічна рада розглядає питання: 

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів 

про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 

творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу 

освіти; 

- рекомендує для затвердження радою школи плану роботи, програми 

курсів за вибором, факультативів. 

4.21. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно 

до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається 

їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні 

питання освітнього процесу. 
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4.22. У закладі освіти можуть діяти органи самоврядування працівників 

закладу освіти, здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування та 

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

5.1. Матеріально-технічна закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні 

цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти. 

5.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і знаходиться на 

праві оперативного управління закладу освіти відповідно до чинного 

законодавства, цього Статуту та укладених угод. 

5.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується 

землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав 

іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до 

чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних приміщень, бібліотеки, їдальні, кухні-роздаткової, 

приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на 

основі її кошторису. 

6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є: 

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального 

процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої 

освіти; 

- кошти, отримані за надання платних послуг; 

- добровільні внески юридичних та фізичних осіб; 

- інші джерела, не заборонені законодавством. 

6.3. У закладі освіти створюється фонд загального обов’язкового 

навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб 

здобувачів освіти за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не 

менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок 

коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на 

рахунку закладу освіти в органах Державного казначейства і витрачаються 

відповідно до кошторису, що затверджується директором закладу освіти. 
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Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання 

здійснюються закладом освіти згідно з наказом директора, що видається на 

підставі рішення ради закладу освіти, відповідно до порядку, передбаченого 

чинним законодавством. 

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального 

обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи 

місцевого самоврядування, органи управління освітою. 

6.4. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-

якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за 

рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу. 

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі освіти 

визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. За 

рішенням директора закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно. 

6.6. Звітність про діяльність закладу освіти ведеться відповідно до 

законодавства. 

6.7. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється 

розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

6.8. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей 

(завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства 

укладати договори про співробітництво з освітніми закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями 

інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою 

реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на 

забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої 

діяльності. 
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8.2. Державний контроль здійснюють Державна служба якості освіти 

України та її територіальні органи відповідно Закону України «Про освіту». 

8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за 

освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що 

проводиться один раз на десять років центральним органом виконавчої влади 

із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову 

перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит 

може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, 

педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського 

самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної ради 

закладу освіти у випадках, передбачених чинним законодавством. 

8.4. Порядок проведення планового та позапланового інституційного 

аудиту визначається спеціальними нормативно-правовими актами. 

Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку у закладі освіти, 

який має низьку якість освітньої діяльності. Інституційний аудит також може 

бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, 

керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу 

громадського самоврядування або піклувальної ради закладу освіти. 

8.5. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу 

освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно 

до Закону України «Про освіту». 

8.6. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах 

закладу освіти, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит. 

8.7. Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську 

акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов 

інституційний аудит у плановому порядку. 

8.8. Засновник закладу освіти або уповноважений орган управління: 

- здійснює контроль за дотриманням положень установчих документів 

закладом освіти; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками (включаючи, але не обмежуючись) раси, кольору 

шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 

інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового 

стану, місця проживання. 

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Ліквідація або реорганізація закладу освіти здійснюється за 

рішенням засновника або за рішенням суду. 

9.2. Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення. 

9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
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повноваження щодо управління закладом освіти. 

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє 

його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і подає його засновнику. 

9.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

9.6. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

9.7. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 
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