
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про реорганізацію дошкільного навчального 

закладу «Колосок» в дошкільний 

навчальний заклад ясла-садок-центр 

розвитку дитини «Веселка». 

Розглянувши подання управління освіти Броварської міської ради від 

23.0 1.2012 року за Н2 73 «Про реорганізацію дошкільного навчального 
закладу «Колосок» в дошкільний навчальний заклад ясла - садок - центр 

розвитку дитини «Веселка», СТ.16 "Про дошкільну освіту", керуючись 

СТ.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції постійної комісій з питань освіти, науки, культури 

та релігії, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. До 20 квітня 2012 року реорганізувати дошкільний навчальний 
заклад «Колосок» в дошкільний навчальний заклад ясла-садок

центр розвитку дитини «Веселка». 

2. Затвердити Статут дошкільного навчального закладу ясел-садка -
центру розвитку дитини «Веселка» за адресою: вул. Кирпоноса 3-А 

(Додається). 

3. До 20 лютого 2012 року начальнику управління освіти попередити 
про реорганізацію працівників дошкільного навчального закладу 

«Колосок». 

4. Вважати ПП.І.І П.І рішення Броварської міської ради від 14.04.2005 
року за Н2 402-33-04 таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

Міський голова- І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від _________ _ 
Н2 _________ _ 



Затверджено 

Рішенням Бро вар сько ї 

міськоїради 

від « » ____ 20] 2 року 
No _________ _ 

СТАТУТ 

ДОШКІЛЬНОГО навчалЬНОГО закпаду 

ясел-садка - центру розвитку ДИТИНИ «Веселка» 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дошкіпьний навчальний закпад ЯCJJа-садок - цеН1Р розвитку дитини 

« Весеп ка» (дапі - днз - ЦРД ) СТІОрений на підставі рішення 

Броварської міськоїради від 2012 року Н2 

12. Юридична адреса ДНЗ-ЦР Д « ВЕСЕЛКА»: 
07400 Київсьюїобл. 
м. Бровари 

вул. Кирпоноса З-А тепефон: 

/04594/5-11-74 

13. Засновник ДНЗ - ЦРД - Броварська міська рада. Засновник через 

управління освіти Броварської міської ради здійснює 

фінансування дошкіпьного заКflаду, його матеріально-технічне 

забезпечення. надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, 

органі30ВУЄ будіВНИIlТВО І ре\10НТ приміщень, їх господарське 

обспу го ву вання, харчування та :vtедичне оБCJJУ го ву вання дітей. 

1.4. ДНЗ - ЦРД в СІОН'! діяльності керується Конституцією України 

Законами України "Про освіту", "Про дощкіпьну освіту", іншиМи 

законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, інщих центрапьних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцеюг0 самоврядування, 

цим Статутом, який розробляється на підставі статуту дошкільного 

навчanьного' заКflаду та Положення про центр розвитку дитини, 

затвердженого МіністерстІОМ освіти і науки, молоді та спорту України, 

іншими нормативно-праІОВИМИ актами, власним статутом. 

1 S. ДНЗ - ЦР Д є юридичною особою, має печатку і штамп 

BCTaHOlJ.,leHoro зразка. \10же :vtanl рахунки в органах Державного 

казначейства, може \1ати рахУНЮ1 в банках. 

1.6. Головною метою ДНЗ - ЦР Д є' забезпечення реалІзації права 
громадян на здобугтя дошкіп ьної освіти, задоюлення потреб громадян у 

нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення у мов для ЇХ фізичного, 

рОЗУ'vЮІОГО і духовного РОЗВИТI\У, виховання націонапьної свідомості, 
історичної пам' яті, любові до Украіни у дітей всіх націонanьностей, які 

навчаються у ДНЗ-ЦРД формування у дитини дошкільного віку 

морan ьних норм, наб) ття нею життєвого соціап ьного досвіду, надання 

меl0ДИЧНОЇ і консультаційної допомоги сім'ям, запучення батьків до 

процесу виховання та навчання дитини, забезпечення різнобічного 

розвитку дитини дошкільного віку відповідно до їі задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуanьних, психічних та фізичних особлиюстей, 
'культурних потреб, провадження 'експериментanЬRОЇ та інноваційної 

діяльності. 



1.7. Діяльність ДНЗ - ЦРД напраВJIена на реалізацію основних завдань 
дошкіпьної освіти: збереження та зміцнення фізичного і 

психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток 

творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації 

та готовності продовжу вати о св і 1)' , виконання вимог Базового 
компонента дошкіпьної освіти, надання ДНЗ - ЦРД батькам і дітям 

додаткових освітніх послуг, а також всіх видів послуг для дітей, які не 

є вихованцями даного ДНЗ - ЦР Д. 

1.8. ДНЗ - ЦРД самостійно приймає рішення здійснює діяльність в 

межах ко~петенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням 

таданим ста1)'ТОМ. 

1.9. ДНЗ - ЦРД несе відповідальність перед особою, СУСПL1ЬСТВОМ 

державою за: реал ізацію головних завдань дошкільної освіти, 

визначених Законом України "Про дошкіл ьну осві1)'''; забезпечення 

рівня дошкіл ьної освіти у межах державних вимог до їі зміс1)', рівня і 

обсягу; здійснення соціально-педагогічного патрона1)', взаємодії з 

сім'єю; дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матер іал ьно- технічноїбази. 

1.1 О. Взаємо відносини між ДНЗ - ЦР Д з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що уюищені між ними. 

П. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ - ЦР Д 

2.1. Заклад розрахований на220 місць. 

22. Групи ко мплеК1)'ЮТЬСЯ за віко вими ознаками: одновікові та 

різновікові та відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно

гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних 

закл ад ах 3 ураху ванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

У ДНЗ ЦРД функціонують групи загального РОЗВИНУ та 

мо жу ть фун кціону вати групи соціал ьно-педагогічного патрона1)'. 

2.4. ДНЗ - ЦР Д має групи з: денним режимом перебування дітей та чергову 

- з перебуванням дітей у вечірні години. Також можуть бути 

сформовані групи вихідного дня та з короткотривалим режимом 

перебування дітей. 

25. Наповнюваність групу ДНЗ - ЦРДстановитьдля: 
дітей віком від одного до трюх років - до 15 осіб; 
для дітей віко м від тр юх до шести ( семи) ро ків - до 20 осіб; 
різновікові групи - до 15 осіб;' . 



з КОрОТКО1ривarтим перебуванням дітей - до 10 осіб; 
coцiarт ьно-педaroгіч ного п31рОШПУ -до 15 осіб; 
в оздоровчий період - до 15 осіб. 

2.6. Прийом дітей дО ДІ-В - ЦРД ЗДІИСНЮЄТЬСЯ керівником, згідно 

напраВllення управління oCBinl, протягом KarтeHдapHoгO року на 

підставі заяви батьків або осіб, які 'ІХ замінюють, медичної довідки про 

стан здоров'я дитини, довідки дinьничного лікаря про 

епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документа для 

встанОВllення батьківсько ї плаш. 

2.7. Під час прийому дітей до ДНЗ - ЦРД йОГО керівник зобов'язаний 

ознайомити батьків або осіб, які 'ІХ замінюють, із статутом ДНЗ-ЦР Д , 
іншими ДОhументами. шо рег.lамеНlYютьдіяльністьданого закпадУ. 

2.8. ДНЗ - ЦР Д веде в ) сганоюенному ПОРЯДhУ облік дітей, які в нюму 

виховуються та навчаються. 

2.9. За дитиною зберігається місце у ДНЗ - ЦРД У разі Ті хвороби, 

карантину, санаторного л.ікування, на час відпустки батьків або осіб, 

які їх замінюють, а такожу літній період (75 днів). 

2.1 О. Відраху вання дитини з ДНЗ - ЦР Д може здійснюватись: за бажанням 
батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про 
стан здоров'я дитини, що виключає МОЖl1ивість 11 подarтьшого 

перебування у днз - ЦР Д даного типу: у разі несплати без поважних 

причин батьками або' особами, які іХ замінюють, плати за харчування 
дитини протяго ~1 .'І во, \lісяц ів. 

2.11. Адміністрація ДНЗ - ЦР Д зобов'язана письмово повідомити батьків або 
осіб, які іХ замінюють, про відраху вання дитини не менш як за 1 О 
кален.:\арних днів. Забороняється безпi.Jставне відрахування дитини з 

ДНЗ -ЦРД. 

2.12. ДНЗ - ЦРД 3,:)IЙСНЮЄ соціа.lЬно-педагогічниЙ патронат сім'ї з метою 
забезпечення умов Д.1Я здобуття дошкільної освіти дітьми дошкinьного 

віку, ні потребують корекції фізичного або розумового розвитку але не 

відвідують дошкіnьний зак'Іад, та надання консультаційної допо>,fОГИ 

сі ,,'ї. 

2.13. Діти. яКІ переб) вають) ДНЗ - ЦРД за короп:отрива.1И\1 реЖИ~Ю\1 чи 
пі1 ~Іедико-пе.:\агогічним патронатом, беруться наобліку закладі. 

Ш. РЕЖИМ РОБОТИ ДИЗ - ЦРД . . 
3.1.ДНЗ - 'ЦРД працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 
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годин; черг0 ва група-І ,5 годин. Вих ідні дні - субота, нед іл я, святко ві дн і. 

3.2.ЩоденниЙ графік роботи ДНЗ - ЦРД: з 7.30 до 18.00. 

3.3 .ЩоденниЙ графІк груп ДНЗ - ЦР Д : 
з 7.30 до 18.00 
чергова група з 7.00 до 7.30 з 18.00.1019.00 

]\".ОРГАНВАЦІЯ НАВЧА.1ЬНО-ВIІХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Навчапьний рІК) ДНЗ _. ЦР Д починається з 1 вересня і заКІНЧУЄТЬСЯ 31 
травня наступного року. а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня. 

4.2. Діяльність ДНЗ-ЦРД регламенryється планом робот, який скпадається 
на навчапьний рік і літній оздоровчий період, схвапюється педагогічною 

радою, затверджується завідувачем закnаду та погоджується з 

відповідним органом управління освітою та відповідною устанооою 

державної сан ітарно-епідеміологічної слуJ!би. 

4.3. План роботи ДНЗ - ЦР Д с;хванюється педагогічною радою закпаду, 

затверджується керівником дошкільного закnаду 

управл інням освітою Бро варсько ї місько їр ади. 

по год жу ється з 

4.4 У ДНЗ - ЦР Д визначенаукраїнська мова навчання і вихованнядітей. 

4.5 Навч ан ьно-виховний процес у ДНЗ - ЦР Д зд ійснюється за програмою 

"Зернятко". Базооою програмою" Я У Світі" затверджених Міністерстоом 

освіти і науки України, Базовим компонентом дошкільної освіти 

(державний стандарт)та навч ап ьно-методичнимн посібниками відповідно 

до "Типоюго переліку обов'язкоюг0 обладнання навчапьно-наочних 

посібників та іграшок в ДНЗ", затвердженого маН України від 
] 1.092002 р. N~ 509 

4.6. ДНЗ - ЦРД організовує освітнш процес за такими пріоритетними 
напрямками: Фізкульryрно-оздоровчий, музично-хореографічно

естетичний, логіко-математичний, образотворчий та ry ман ітарно
природничий. 

4.7. ДНЗ - ЦРД може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені 
Державною базоюю програмою, на основі угоди між батьками або 
оообами, які 'ІХ замінюють, та дошкільним закпадом у межах гранично 

допустимого навантаження дитини. 

V.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДІВ - ЦРД 
, ,І 



5.1 Порядок забезпечення продукгами харчування визначається управпінням 
освіти міської рааи на основі закупівельних утд з торгівельними 
організаціями, що несуть відповіда.lьність за якість продукгів 

харчування. 

52 У .днз - ЦР Д встановпено з-х разове харчування дітей. 

53 КОН1роль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, 
заклааюю продуктів харчування, кулінарною обробюю, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зб ер ітання, ДО1риманням термінів реап ізації 

продукгів поклааапься на l\Іедичного працівника та керівника 

дощкіл ьнот закл аау. 

УІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ - ЦРД. 

6.1. Медичне обслуmвування дітей у .днз - ЦРД здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату 

заклаау та дитячою поліКЛІНІКОЮ, передбачає проведення 

обов'язкових медичних оглядів перед профілакгичними 

щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з 
капендарем щеплень, нааання невідклааної медичної допомоги на 
догоспітапьному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі 

показань) та інформування про це батьків або осіб, які іХ замінюють. 

Медичні огляди проводяться вузькими спеціапістами управпіння 

охорони здоров'я згідно графіків, затверджених mловним лікарем 

дитячоїполікл ініки та поmджених з управпінням освіти міськоїрааи. 

62. До основних обов'язків медичних працівників.днз ЦРД 

напежать: моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічноm 

розвитку дітей, надання їм невідклааної медичної допомоги; 

організація і проведення медичних оглядів, у тому числі 

поглиблених, профілактичних, та лікувапьно-оздоровчих заходів, 

оцінка 'ІХ ефективності; ЗДlИснення контролю за організацією та 

якістю харчування. дотримання раціонапьноm режиму навчапьно

виховної діяльності, навчапьного навантаження;медичний контроль за 

виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; 

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

осіб, які 'ІХ замінюють, та працівників закл аау . 

63.ДНЗ - ЦРД надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичноm персонапу та проведення ліку вап ьно-профілактичних 

заходів. 

6.4. Контроль за медичним обслуговуванням здійснюється керівниюм 

закладу, управп інням охорони здоров'я та управпінням освіти міської 

~ааи. 
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VІІ.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

7.1. Учасниками навчапьно-виховного процесу у ДНЗ - ЦРД є: діти 
дошкmьного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні 

працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або 

особи, які іХ замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у 

сфер і дошкітІьної освіти. 

72. За успіхи у роботі встанОВllюються такі форми матеріапьного та 

морапьного заохочення: грошова премія, цінні подарунки, подяки, 

грамоти, нагрудні знаки, педагогічні звання. 

73. Права дитини у сфер і дошкm ьноїосвіти: 
безпечні та нешкідливі для здоров'я умови У1]JИМання, розвитку 

виховання і навчання; 

захИLЇ від будь-якої інформації. пропаганди та агітації. шо завдає шкоди 

Г13ДОРОВ'ю, морапьному та духовному розвитку; 

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

дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження "Ії 

гідності, здоровий спосіб життя. 

7.4. Права батьків або осіб, які іХ замінюють: 
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 
закn<Щу; 

звертатися до відповідних органів УПРaВJlіння освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

брати участь в покрашенні організації навчапьно-виховного процесу, 

зміцненні матеріапьно-технічноїбази закn<щу; 

від мо ВIl яти ся від запропонованих додаткових освітніх посПуг; 
захишати законні інтереси сво'іХ дітей у відповідних державних органах 

і суді. 

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

• своєчасно вносити плату за харчу вання дитини в ДНЗ - ЦР Ду. 
BCTaнoВlleHoмy порядку; 

своєчасно повідомляти ДНЗ - ЦР Д про МО)ЮІивість відсутності або 
хвороби дитини; 

• сл ід ку вати за станом здоров'я дитини; 

інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.5. На пос<щу педагогічного працівника ДНЗ - ЦР Д призначається особа, яка 
має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо

кваліфікаційний рівень магіс1ра, спеціапіста, бакапавра або молодшого 

спеціапіста (до введення в дію Закону Украrnи "Про освіту" - вищу або 

середню спеціапьну освіту), а також стан здоров'я якої'дає змогу 

виконувати професійні обов'язки. 



7.6. Трудові відносини реryлюються законодавством УкраіНи про працю, 
Законами України "Про осві1)''', "Про дошкільну осві1)''', іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, 

правилами внутрішньоm трудовот рОЗПОРяд~. 

7.7. Педагогічні працівники ДНЗ - ЦРД мають право: на вибір педагогічно 
доціпьних форм, MemJliB і засобів роботи з дітьми; браги участь у роботі 

органів самоврядування заКl1аду; на підвищення кваліфікації, участь у 

меmдичних об'єднаннях, нарадах mщо; ПРОВОДИl11 в у стан о ВIleHo му 

поряд~ нау ко во-досп і.цну, експериментальну, пошукову робо1)'; 

вносити пропозиції щодо пол іпшення роботи заКl1 аду; на соціал ьне та 

матер іал ьне забезпечення відпо ві.цно до законодавства; об'єдну вати ся у 

професійн і сп іп Ю1 та бу 111 членами інших об'єднань громадян, діял ьн ість 

яких не заборонена законодавством; на захист професійної честі та 

БЛ асної гідності. 

7.8. Педагогічні 

внутрішньоm 

працівники 

трудового 

зобов'язані: виконувати ста1)'Т, правила 

розпорядку, умови трудовот дотвору; 

дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність ДИl11НИ та їі батьків; забезпечувати емоційний 

комфорт, захист ДИl11НИ від будь-яких форм експлуатації та дій, що 

шкодять їі здоров'ю, а також від фізичноm та психологічного насильства; 
браги участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з 

підвищенням професійноm рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної ~ЛЬ1)'ри; виконувати накази та розпорядження 

керівництва; інші обов'язки, що не суперечать законодавству УкраіНи. 

Права, обов'язки ·та соціальні гарантії інших працівників ДНЗ - ЦРД 
реryлюються трудовим законодавством та правилами внутрішньоm 

розпоряц~ заКl1 аду. 

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на робо1)' до ДНЗ - ЦР Д 
керівником навчальноm заКl1аду. 

7.10. Працівники ДНЗ - ЦРД несуть ві.цповідальність за збереження життя, 
фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із заl\-онодаВСТВО~1. 

7.11. Працівники ДНЗ - ЦР Ду відповідності до статті 26 Закону Укра·Іі,и "Про 
забезпечення санітарнот та епідемічноm благополуччя населення" 

проходять щорічні періодичні безоплатні медичні огляди в міській 

поліКl1ініці, які затверд~ються Державною санітарно-епідеміологічною 

cnуЖ50Ю України з визначенням періодичності для конкретної категорії 

працівників. 

7.12Ледагогічні працівники ДНЗ ЦРД підлягають атестації яка 

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

положення про атестацію педагоГІЧних працівників УкраіНи, 
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затвердженого Мін істерством освіти і нау ки У країни. 

7.13. Педагогічні працівни ки, ЯКІ систематично порушують статут, 

правилами вну1р ішнього розпорядку дошкin ьного навчального заЮl аду, 

не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за 

результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звinьняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства. 

УІІІ. УПРАВЛІННЯ ДІВ - ЦРд. 

8.1. Управп іння ДНЗ - ЦР Д здійснюється його засновником та управпінням 
освіти Броварської міської ради в межах повноважень, передбачених 

чинним законодавством. 

82. Безпосереднє керівництво роботою ЩІЗ - ЦРД здійснює його керівник. 
який призначається звinьняється з посади заСНОВЮI"'О'І1 або 

уповно важени моргаН0 м управп інн я освітою з дотриманНЯ~1 чинного 

законодавства. 

КерівнuкДНЗ - ЦРД: 
здійснює керівництво і контроль з.адіяльністю ДНЗ - ЦРД діє від імені 
заЮJаду; представпяє його в державних, та інших органах, установах і 

організаціях, УЮlадає угоди з юридичними та фізичними особами; 

розпоряджається в установпеному порядку майном, коштами ДНЗ - ЦРД 
і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази заЮlаду; приймає на робо'І)' та звиьняє з 
роботи працівників дошкinьного заКJl3дУ; затверджує штатний розЮlад за 

погодженням із засно вни ко м ДНЗ - ЦР Д; контролює організацію 
харчування і медичного оБCJlУГОВУвання дітей; затверджує правила 
ВНУ1рішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за 

погодженням з профспinковим комітетом; забезпечує дотримання 

сан ітарно-гігієн ічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, 

вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; відповідає за 

реалізацію завданьдошкinьноїосвіти, визначених Законом Укра"Іни "Про 

Дошкinьну освіту", та забезпечення рівня дошкinьної освіти у межах 

державних вимог до 11 змісry і обсягу; КОН1роліоє відповідність 

застосовуваних форм. методів і засобів розвитку, виховання і навчання 

дітей до 'ІХ вікових, психофізіологічних особливостей, здібностей і 

потреб; під1римує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної 

роботи, заохочує творчі пошуки, ДОCJlщно-експериментальну роботу 

педагогів; організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які 

іх замінюють; шоро"у звітує про свою діяльність на заГ3,lЬНИХ зборах 

колективу заКfl3дУ та батьків або осіб, які "Іх замінюють. 

83. Колегіальним постійно діючим органом управпіння ДНЗ - ЦРД є 

педa,roгічна рада закладу. 

,До СЮJаду педагогічноїради входять: 

керівник і його заступники, педa,roгічні працівники, медичні працівники, 
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інші спеціалісти. ~же входиш голова батьківського ко міте1)' . 
Запрошеними з правом дорадчого голосу MO~TЬ буш представники 

громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних заКllадів, батьки або оооби, які 'ІХ замінюють. Голооою 

педагогічноїради є керівник ДНЗ - ЦРд. 
Педагогічна рада заКJlЮУ: РОЗГЛЯдає питання навчально-виховного 

процесу у ДНЗ - ЦР Д та приймає відповідні рішення; організовує 

роботу шодо ПLllвишення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку 'ІХ творчої ІНІЦІативи, впровадження досягнень науки, 

передо оо го педагогічного .10СВіду; приймає рішення з інших питань 

професійної д іял ьності пе.1агогічних працівників. 

Робота педагогічноїрапl1 планується ДОВinьно відповідно до потреб 

закпаду. 

Кіп ькість засідан ь педагогіч ноїрапи стано вить не менше 4-х на р ік. 

8.4. Ор гано м гро мад сько го само вр ЯдУ ван н я зак,l аду є загал ьн і збори 

колективу заКllаду та батьків або осіб, які 'ІХ замінюють, шо СКllикаються 

нерідше, ніжодин раз нарік. 

Кin ькість учасників зага1ЬНИХ зборів від працівників ДНЗ - ЦР Д не 

менше ] f3 від Кin ько сті працівників, батьків в заКll ад і. Термін 'ІХ 

повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються 

простою бinьшістю голосів від загальноїкinькості присутніх. 

Загал ьні збори: 

приймають статут, зміни і доповнення; обирають раду ДНЗ - ЦРД , ії 

членів і голову, встановлюють терміни їі повноважень; заCJJУХОВУЮТЬ 

. звіт кері!3ника заКllаду, голови ради ДНЗ - ЦРД' з питань, статутної 

діяльності заКll аду , дають їй оцінку шляхом таємного або відIqJИТОГО 
голосування; розглядають питання навчально-виховно, методичної та 

фінансооо-господарської діяльності ДНЗ -ЦРД; затверджують основні 

напрямки вдосконаленняробо1И і розвитку днз -ЦРд. 

8.5. у період між загал ьними зборами діє рада ДНЗ - ЦР Д. 
KL1bKiCTb засідань [Jади В!13начається за потребою. Засідання ради днз -
ЦР Д є правомірни\!, якшо в ньому бере участь не менше двох третин їі 

членів (працівники дошкіnьно'го навчаlЬНОГО заКJlаду, батьки, 
засновники, спонсори та інші). 

Рада заКllаду організовує виконання рішень зага'lЬНИХ зборів, розглядає 

питання поліпшення умов Д"lЯ здобуття дошкільної освіти, зміцнення 

матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету 

заКllаду, вносить пропозиції шодо морального матеріального 

заохочення учасників навчально-виховного процесу, погод~є зміст і 

форми роботи з педагогічної освіти батьків; інші функції, що не 

суперечать чинному законодавству. 

8.6. У ДНЗ - ЦР Д може діяш піКllувальна рада - орган самоврядування, який 
, формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, 
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• 

установ, навчальних закпадів, організацій, окремих громадян з метою 

залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих у мов ефективноїроботи дошкіп ьного закпаду. 

Пікпувальна радау скпаді 7-]5 осіб створюється за рішення>'! загальних 
зборів або ради д.нз - ЦР Д. 
Члени пікпу вал ьної ради обираються на загальних зборах ДНЗ - ЦРД і 

працюють на громадських засадах. Очолює пікпувальну раду голова, 

який обирається на ії засіданні з чиспа членів пікпувапьної ради. 

Кіпькість засідань визначається 'ІХ доцinьністю, але не менше. ніж 

чотири рази нарік. 

Основними завданнями пікпувал ьноїради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, навчальними закп адами , окремими громадянами, 

спрямована на поліпшення умов утримання дітей у д.нз - ЦРД; 

сприяння 3:\lіцненню ""атер іаl ьно-те\ніч ної, кy.l bTYPHO-СПОРll1 вної, 

корекціЙНО-ВLlновлювальної, л ihYB<lJ1bHO-03ДОРОВЧОЇ бази д.нз - ЦР Д ; 
сприяння З<lJlученню додаткових джерел фінансування ДНЗ - ЦРД; 

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону 

життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу; організація 

дозвіпля та оздоровлення ,дітей та працівників д.нз - ЦР д; стимулювання 
творчої праці педагогічних працівників; всебічне зміцнення зв'язків між 

родинами дітей та дошкіпьним закпадом; сприяння соціал ьно-праююго 

захисту учасників навчально-виховного процесу. 

ІХ. МАЙНО ДНЗ - ЦР Д 

9.]. Відповідно до рішення Броварської міської ради Н2 від 

--:-~~_2012p. д.нз - ЦРД передано в оперативне управління земельну 
ділянку, будівлі, споруди, ко му нікац ll, інвентар, обладнання, 

спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість 

яких відображена у балансі д.нз - ЦР Д та центральної бухгалтерії 

управління освіти міськоїради. 

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОдАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ - ЦРД 

]О.].Джерелами фінансування ДНЗ - ЦРД є кошти: засновника, у 

розмірі, передбаченому нормативами фінансування; батьків або осіб, які 
їх замінюють: добровіпьні пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб: 

]О2.ДОШК~lЬНИЙ закпад за погодженням із засновником має право: 

отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних 

осіб; 

здаваНІ в оренду приміщення, споруди, .обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із , . 
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законодавство м. 

IО3.Статистична звітність Ф85-К про діяльність ДНЗ - ЦРД здійснюється 
відповідно до законодавства. 

IО.4Лорядок ведення дinоводства і бухгалтерського обліку в ДНЗ - ЦРД 
визначається законодавство м, нормативно-право ви ми актами 

Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

ви конавчої вн ади, яки", п ід пор я.'1"'О вується ДОШК~l ьний закпад. 

За рішенням засновника закпаду бухгалтерський облік та 

звітність здійснюється через централізовану бухгалтерію. 

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ - ЦРД. 

11.1. Основною Ф:>рмою контролю за діяльністю ДНЗ - ЦРД є державна 

атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку 

встановпеному Мін істерством освіти і нау ки України. 

112. Контроль за дотриманням ДНЗ - ЦРД державних вимог щодо зміCl)', 
рівня й обсягу дошкinьної освіти здійснюється місцевими органами 

ви конавчої мади та управп інням освіти місько їради. 

ІIЗ.Зміст, форми та періодичність 

навчально-виховним процесом у 

засно вни ко м. 

контролю, не пов'язаного з 

ДНЗ ЦР Д встано мюється 

11.4.ДНЗ - ЦР Д залишає право за головним розпорядником бюджетних 

коштів здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень 

коштів нижчого рівня, витрачанням та перерозподinом бюджетних 

коштів у разі потреби. 

Керівник ДНЗ-ЦРД « ВЕСЕЛКА» 
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