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І. Загал ьн і положення. 

1.1.ДошкinьниЙ навчальний закnад (яслз-садок) КОМОIНОВаного пту 

«Теремою> Броварської міської Р:НІІ КИЇВСЬКОЇ області, СКОРО'lсна назва ДНЗ 

«ТереМ0 ю> (дал і - дошкin ьний заЮl ад), створеного на підставі рішення 

виконавчого ,,-'Оміте1)' Броварської міської ради народних депутатів від 07 
вересня 1970р., H~ 259 і є правонаСТУПНИh1JМ дНЗ H~15 «Теремою). 

Дошкільний навчальний заЮlад (ясла-садок) юмбінованого типу для 

дітей віком від 2 до 6(7) років, до скпаду Яh"ОГО входять групи загального 

розвитку, спеціал ьні (логопедичн і) та групи юротютривалого перебу вання. 

11. Юридична адреса ДНЗ: 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар 
Незалежності, буд. 5-а, тел. 9-23-17. 

1 J .з aкn ад є бюджетною установою юмунальної впасності територіальної 
громади міста Бровари, від імені якої ви с1)'пає Броварська міська рада. 

1.4. Дошкinьний закnад безпосередньо підпорядкований управпінню 

освіти Броварської міської ради, яке ямяється головним розпорядниюм 

коштів, відповідає за його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні 

будім і з обладнанням та матеріалами, організовує будівництво і ремонт 

приміщень, 'ІХ господарське обслуговування, харчування та медичне 

обслугову вання дітей. 

1.5. ДJшкinьний закnад в СВОIИ діяльності керується КОНСТИ1)'цією 

України, Заh'Онами України «Про осві1)'», «Про Дошкinьну о сві1)'і> , іншими 
законодавчими актами, актами Президента України, КабінС1)' Міністрів, 

наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спор1)' , інших центральних 
органів ВИh"Онавчої мади, рішеннями місцевих органів ВИh'Онавчої мади та 

органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкinьний навчальний 

закnад, затвердженим Постановою КабінС1)' Міністрів України від 12.031003 
р.NQ305,даним ста1)'ТОМ. 

Дошкinьний закnад є юридичною особою, має печатку та штампи 

BCTaHoВlleHoгo зразка, МОіКе мати рахунки в органах Державного 

казначейства, банках. 

1.6. Головною метою дошкin ьного заКl1аду є реал ізація права дитини на 

здобуття дошкinьної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та 

ОЗДОРОВllенні дітей, створення умов дЛЯ 'ІХ фізичного, розумового і духовного 

розвитку, виховання національної свідомості, історичної пам'яті, любові до 

України у дітей всіх національностей, які навчаються у дошкinьному закn ад і, 
формування у дитини дошкinьного Bih')' моральних норм, набуття нею 

життєвого соціал ьного досвіду, надання методичної і h"Онсультаційноїдопомоги 

сім' ям, залучення батьків до процесу виховання та навчання дитини, 

забезпечення р ізнобіч ного рОЗВИТh')' дитини дошкin ьного віку відповідно до ії 

задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних 

особливостей, культурних потреб, провадження експериментальної та 

інноваційної діял ьності. 
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1.7. Діяльність дошкinьного заКJlалу направпена на рeanізauію основних 
завдань дошкinьної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного 
здоров'я дітей; формування Іх особистості, розвиток творчих здібностей та 

нахилів: забсзпе'·lення соціально"! адаПТ3l1ії та готовно<..ті пrодовжувати oCBiry. 
ВИl>."Онання вимог Базооого компонента дошкinьної освіти, надання батькам і 

дітям додаТl\"ОВИХ освітніх поcnуг, здійснення соціально-педагогічного 

патронаry сім' ·і. 

1.8. До шкin ьний заКJl ад самостійно приймає р ішенн я і здійснює діял ьн ість 

в межах 1>.'0 мпетенцїі, передбаченої чинним законодавством Заl>.'ОНОМ України 

«Про oCBiry», Законом У країни «Про дошкin ьну oCBiry», Положенням та даним 
Стюутом. 

Дошкinьний заКJlад створює базу персональних даних дітей та 
прauівників, здійснює 'ІХ обробку відповідно до Закону Укра'іни «Про захист 

персонал ьних даних». 

1.9. Дошкinьний заКJlад несе відповідальність перед особою, 

суспinьством і державою за: 

забезпечення рівня дошкinьної освіти, визначених Законом УJqJаііш 

«Про дошкin ЬНУ освіту»; 

- забезпечення рівня дошкinьно'і освіти у межах державних вимог до їі 

змісту, рівня таобсягу; . 
- дотримання фінансо вої дисципл іни та збереження матер іал ьно-технічної 

бази. 

1.10. Взаємовідносини міждошкinьним заКJlадОМ з юридичними і 

фізичними особами визначаються у годами, шо у КJl аден і між ними. 

11. Комплектування дошкільного закладу 
2.1. Дошкinьний заКJlад розрахований на280 місць. 

22. Дошкin ьний заКJlад має одновікові та різновікові групи. 

23. У дошкinьному закладі фунщіонують групи загального розвину та 
спеціал ьн і (лопщедичн і). 

2.4. В дошкinьному заКJlаді діють групи з 1030 та 12 годинним 

перебуванням дітей. Дошкinьний заклад має групи денного перебування та 

чергові групи. 

2.5. Наповнюваність груп становить: 

В групах загал ьного розвитку: 

від2д03років -доI50сіб; 

від 3 до 6(7) років - до 20 осіб; 
- різновіковагрупа -до 15 осіб. 
- логопеДИ'lна група: - до 12 осіб; 
2.6. Прийом дітей до дошкinьного заКJlаду у групи загального розвитку 

здійснюється завідуючим на підставі заяви батьків або осіб, шо іХ замінюють, з 

ПРИКJlаданням наступних документів: 
медичну довідку про стан здоров'ядитини; 
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довідку д іп ьничного Л ікар я про еп ідеміологічне оточення; 

копія свідоцтва про народження ДИ111НИ; 

2.7. Під I~ac прийому дітей до дошкіпьного закn аду , його завідувач 

зобов'язаний 0знаЙОМИ111 батьків або осіб, які їх замінюютЬ: із CT31YТOM 

заКl1аду, іншими документами, що регламеНl)'ютьдім ьність даного закnаду. 

2.8. ДОШКUlbНИЙ заКl1ад веде вустановленному поряд,,), облік дітей, які в 

ньому виховуються та навчаються. 

2.9. За ДИ111НОЮ зберігається місце в ДОШКUlbНОМУ закn<щі у разІ 11 

хвороби, карантину, перебування у лікувanьній установі, санаторії, на час 

відпустки батьків або осіб, які 'ІХ замінюють, а також у літній період - 75 днів 
(незanежно вщ періоду відпустки). 

2.10. Відрахування дітей з дошкmьного заКl1аду здійснюються на підставі 
медичного висновку про стан здоров'я ДИТИНИ; за бажанням батьків, або осіб, 

які їх замінюють; коли дитина не відвідує закn<Щ без поважних причин біпьше 
двох місяц ів; у разі не внесення плати за харчу вання протягом двох місяців без 

поважних причин. 

2.11. Переведення дітей з однієї групи до іншої, формування 
новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (кінець 

серпня). 

2.12. Адміністрація дошкmьного закnаду зобов'язана письмово 

повідомити батьків про відрахування дитин'и не менш як за 10 кanендарних 
днів. 

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закn<щу. 
2.IЗ. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї 

з метою забезпечення умов для здобупя дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, 

але не відвідують дошкільний заклад, та надання консультаційної допомоги 

сім'ї. 

2.14. Діти, які перебувають у дошкільному закладі за короткотривалим 

режимом чи під медико-педагогічним патронатом, зараховуються до основного 

складу. 

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу 

З.1. Дошкіпьний закnад має: 

П'Я111денний робочий ТИ)ІЩень; 

вихіднідні: субота, недіпя, свят,,"Ові; 

щоденний графік робош - з 7.30 до 18.00; 
чергова група з 07.00 до 07.30 та 18.00 до ] 9.00. 

З.2. За бажанням батьків або осіб. які Їх замінюють, за погодженням з 

управлінням осві111 у дошкіпьному закnаді може змінюватись режим роб0111, 

який передбачає організацію коротко тр и вanого перебування дітей за 

погодженням з управл інням осві111. 
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ІУ. Організація навчально-виховного процесу 

4.1. Навчanьний рік в дошкinьному заКllаді починається 01 вересня і 

закінчу ється 31 травня наCl)'ПНОГО року, а оздоровчий період - з О І червня по 31 
серпня. 

42. Дошкinьний навчanьний заКllМ здійснює свою діяльність відповідно 
до річного плану роботи, який СКllадається на навчanьний рік і оздоровчий 
період, схвanюється педагогічною радою, затверджується завідуючим заКllаду 

та ПОГОдil\УЄТЬСЯ з відповідним органом управління освіти та відповідною 

устано вою державної сан ітарно-епідеміологічної слу жби. 

43. План роботи дошкільного заКll му сх вал юється педагогічною радою 

заКllаду, затверджується керівником заКllаду і погоджується з управлінням 

освітою Броварської міськоїради. 

4.4. у дошкinьному заКllаді визначена українська мова навчання та 

вихо ванн я дітей. 

4.5 Дошкільний заКllад працює за програмою розвипу та виховання дитини 
раннього віку «Зернятко», Базовою програмою розвитку дитини дошкільного 

віку <<51 у Світі» затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України, Базовим "1Jмпонентом дошкinьної освіти (державний стандарт), 

програмою розвит,,), дітей старшого дошкinьного віку «Впевнений старт» та 

навчanьно-методичними посібни"<tми відповідно до «Типооого nepeJliкy 

обов'язкооого обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ», 

затвердженого Міністерством освіти і нау ки У країни від 11.092002 р. И~ 509. 
4.6. ЗаКllад може організовувати освітній процесзаоднимчи кілЬ"1Jма 

пріоритетними напрямками ( художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, 
музи<ший, гуманітарний, корекційний тощо). 

4.7. Дошкільний заКllад може додавати додаткові освітні послуги, які не 

визначені Державною базооою програмою, лише на основі угоди між батьками 

та дошкіл ьним заКllадо му меil\Ж гранично допусти мо го навантаження дитини, 

визначеного Міністерством освіти і науки, молоді та СПОР1У Украіни разом з 

Мін істерством охорони здоров' Я У країни, а саме: гypT"1J ва робота спрямо вана 

на розвиток індивідуanьних здібностей вихованців відповідно до запи'!)' і 

потреб батьків. 

4.8. У дошкільному заКilаді обов'язково до виконання Закон України «Про 
дошкinЬНУ осві'!)'» в частині охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного 

віку . 

У. Організація харчування в дошкільному закладі 

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування визначається 

управn інням освіти, наоснові заку n іВeJlЬНИХ угод з тopriBeJl ьними організаціями, 
шо несуть відповідальність за якість проду ктів харчу вання. 

52. Дошкin ьний заКil ад забезпечує збanансо ване 3-0Х разове харчу вання 

дітей, необхідне дNЯ 'ІХ нормanьного poCl)' і розвитку із ДО1риманням 

на'!)'рап ьного набору проду ктів, визначених Мін істерством охорони здоров' я 
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України спіпьно з Міністерством освіти і науки, молоді та спор1У України за 

погодженням з Мінфіном У країни. 

53. Харчування дітей, які перебувають у дошкіпьному закnаді менше 
шести годин, його форми і'краn-lість ВlПначаються за домовnеністю з батьками 

або особами, що їх замінюють. 

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, 
смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоl-.У, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реanізації продуктів по КJlадається на 

медичних працівників та завідуючого дошкіпьного закnаду. 

УІ. Організація медичного обслуговування в дошкільному закладі 

б.l. Медичне обслуговування дітей у дошкinьному закладі здійснюється 

на безоплатній основі штатними меДИ'lНИМИ працівниками та лікарем фinіanу 

дитячоїполікnініки міста Бровари Київської області, і передбачає проведення 

обов'язкових медичних оглядів перед профinактичними щепленнями, 

проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, 

надання невідкладної медичної допомоги на до госпітanьному етапі, 

організацію заходів для госпітanізації (у разі показань) та інформування про це 

батьків або осіб, які іХ замінюють. 

Медичні огляди проводяться вузькими спеціanістами управління 

охорони здоров'я згідно графіків, затверджених головним л ікарем дитячої 

полікnініки, та погоджених зуправлінням освіти міськоїради. 

б2. До основних обов'язків медичних працівників дошкільного 

закnаду належать; моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово

психічного розвитку дітей, надання їм невщкnадної медичної допомоги; 

організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профinактичних, та лікувanьно-оздоровчих заходів, оцінка'lХ ефективності; 

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання 

раціонanьного режиму навчanьно-виховної діяльності, навчanьного 

навантаження; медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи 

серед дітей, батьків або осіб, які 'ІХ замінюють, та працівників закnаду. 

б3. Дошкinьний закnад надає примішення і забезпечує нanежні умови для 

роботи медичного персонanу та проведення ліку вan ьно - профinактичних 

заходів. 

б.4. Контроль за медичним обслуговуванням здійснюється завідуючим 
дошкільного закnаду, головним лікарем Броварсы-.оїї центрanьної районної 

лікарні, управл інням освіти міськоїради. 

УІІ. Учасники навчально-виховного процесу: 

7.1. Учасниками навчanьно-виховного процесу у дошкіпьному закnаді є; 

- діти дошкinьного віку; 

- завіду вач закладу; 



вихо вател ь- меmдист; 

- виховател і; 

- вчител ь-логопед; 

- пра""-ИЧІІІІЙ психолог; 

інструктор з фізкультури; 

музичний керівник; 

кер івни ки гуртків; 

медичні працівники; 

- помічники вихователів; 

7 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

72. Форми морапьного і матеріапьного заохочення учасників навчапьно

виховного процесу: 

- преміювання; 

- грамоти упраВflіння освіти, головного упраВflіння освіти науки, 

Мін істерства освіти і нау ки, молоді та спорту У країни; 

- подяки Київської обласної ради, почесні грамоти Київської обласної 

державної адмін істрації та міського голови; 

- почесний знак« Відмінник освіти У країни»; 

- державні нагороди. 

7 З. Права дитини у сферідошкіл ьноїосвіти: 

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

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, шо завдає шкоди 

їіздоров'ю, морапьному 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. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу 

призначається особа з високими морanьними якостями, яка має відповідну 

педагогічну освіту з освітньо квanіфікаційним рівнем магістра, спеціапіста. 

бакanавра, молодшого спеціanіста ( до введення в дію 3а,,'Ону України «Про 
освіту» вишу або середню спеціanьну освіту), а також стан здоров'я яких 

дозвол яє ви кону вати професійні обов' язки. 

7:3. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкіпьну освіту», іншими нормативно

правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього 

трудового розпоряд"'У. 

7.6. Педагогічні працівники: вихователь-мemдист, вчитель-логопед та 

пршпичний психолог приймаються на роботу засновни,,'Ом (упраВfl інням 

освіти), всі інші педагогічні працівники та обслуговуючий персонал 
дошкіпьного закладу приймаються на роботу завідуючим дошкіл ьного закладу. 

7.7. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, 

яка є обов'язковою і здійснюється один раз на 5 років згідно Типового 



8 

положення про атестацію педагогічних працівників України. 

7.8. Педагогічні працівники мають право: 

дітьми; 

на віл ьний виб ір педагогічно доціл ьних форм, методів і засобів роботи з 

брати участь у роботі органів самоврядування; 

напідвищення кваліфікації ,участьу методичних об'єднаннях, нарадах; 

ДОСТРО"'"ОВ)' атестацію на отримання відповідної категорії та 

педагогічного звання; 

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закnаду; 

на захист професійноїчесті та вn асної гідності; 

на соціал ьне та матеріал ьне забезпечення відповідно до законодавства; 

об'єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, дім ьність яких не заборонена законодавством; 

інші права що не суперечать законодавству України. 

7.9 Педагогічні працівники зобов'язані: 
- виконувати ста1)'Т дошкільного закnаду, посадові інструкції, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, у мови трудового договору; 

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідн ість дитини та їібатьків; 

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

експлуатації та дій, які шкодять їі здоров'ю, а та ... "Ож від фізичного і 

психологічного насильства; 

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

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності; 

- ви кону вати накази та розпорядження кер івництва; 

- співпрацювати з сім'єю вихованця дошкільного закладу з питань 

навчання і виховання дітей; 

- сприяти задоволенню попи1)' батьків надодатковіосвітні платні послуги; 

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству У країни. 

7.10. Працівники дошкільного закnаду несуть відповідальність за 

збереження життя, фізичне і психічне здоров' я дитини згідно з чинним 

законодавство м. 

7.11. ПраціВНИ"l1 дошкільного закnаду відповідно до статті 26 Закону 
У країни «Про забезпечення сан ітарного та еп ідемічного благополуччя 

населенню> проходять б езо пл атн і медичні огл яди один раз на п івро"у. 

7.12. Працівники, які систематично порушують ста1)'Т, праВl1ла 

внутріШl1ЬОГО розпорядку дошкільного заЮ1 аду , не ви,,"Онують посадових 

обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації ( для 
педагогічних працівників), не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства. 

7.13. Права батьків, або осіб, які їх замінюють: 
обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування 

дошкіл ьного навч ального заЮ1аду з питань навчання та виховання дітей; 
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браm участь в покращенні організації навчanьно-виховного процесу та 
зміцненні матеріanьно- технічноїбази закnаду; 

зз,хищати в органах громадського само вр !\ду вання закл аду та у 

ві'lПОВідних державних і судових ОРГШ"Iз,'{ законні інтереси і права своїх дітей; 

відмовлятись від запропонованих дод<rrкових освішіх послуг; 

захищати законні інтереси сво"іХ дітей у відповідних державних органах 
і суді. 

7.14. Батьки або особи, які ·ІХ замінюють, зобов'язані: 
- своєчасно вносити плюу захарчуваннядитини вдошкinьному закn ад і у 

встановленому законом порядку; 

- своєчасно повідомляти про мо)ЮlИВУ відсутність або хворобу диmни 

вихователя групи або медичну сестру дошкільного закладу; 

- в разі не відвідування дитиною дошкільного закnму протягом трьох днів 

подаm довідку про стан здоров' ядитини; 

- С1І ід ку вати за станом здоров'я дитини; 

УІІІ. Управління дошкільним закладом 

8.1. Управnіннядошкільним закnадом здійснюється його власником
Броварською міською радою, або уповноваженим органом - управлінням 
освіти. 

82. Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його завідуючий, 
який призначається і звільняється з посади засновником або уповнова",-еним 

органом управл іння освіти з дО1риманням чинного законодавства. 

83. Завідуючий дошкільним закnадом: 
- створює сприяmиві умови для здійснення навчanьно-виховного процесу 

в закладі, відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених 

Законом України «Про дошкільну OCBil)'» та забезпечує рівень дошкільної 
освіти у межах державних вимог до їізмісl)' іобсягу; 

- здійснює керівництво і КОН1роль задіяльністю дошкільного закладу; 

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших 
органз,х, установах і організаціях, yкnaдaє угоди з юридичними та фізичними 

особами; 

розпоряджається в установленому порsщку майном і коштами 
дошкільного закладу і відповідає за ДО1римання фінансової дисципліни та 

збереження матер іал ьно-технічноїбази закn аду; 

видає накази, обов'язкові для виконання працівниками дошкільного 
закладу, контролює іх виконання; 

- приймає на робоl)' та звільняє з неї працівників закладу крім 
вихователя-методиста, практичного Гlсихолога, вчителя-логош:ца, яких 

приймає наробоl)' начал ьникуправління освіти); 
- організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення до гл sщу, 

оздоровлення, виховання, навчання дітей; " 
- контролює організацію харчування і медичного об С1Іу го ву вання дітей; 
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- штатний розклад в межах фонду заробітної плати, утвореного в 

ycтaнoвneHOМY порядку, затверджує управn іння освіти; 

- затвеРД)f~Є правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інстру кuіїпрauівників за по годжеНIІ ЯМ з педагогічною h.'Омісісю: 

забезпечує ВИh.'Онання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та 

інших умов, шо до охорони життя і здоров' я дітей; 

h.с>нтролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 

виховання і навчання дітей іХ віковим, психофізіологічним здібностям і 

потребам; 

- організовує різні форми співпрauі з батьками або особами, ЯКІ іХ 

замінюють; 

шорічно зві1)'Є про навчально-виховну, методичну, економічну 

фінансово-господарську діяльність дошкігІьного закладу на загальних зборах 

колективу і батьків або осіб, які їх замінюють. 

8.4. На посаду завідуючого дошкігІ ьним закладом призначається особа яка 
є громадянином України має відповідну вишу педагогічну осві1)' не нижче 

освітнього квміфікauійного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у 

сфері дошкігІ ьної освіти не менш як три роки, а тако ж організаторські здібності, 

та стан здоров' я якої не перешh.'ОДжає здійсненню професійних обов' язків. 

8.5. Призначення на посаду та звігІ ьнення з посади завідуючого та його 
заС1УПНИ ка здійснюється нач м шию м управn іння освіти. 

8.6. Колегім ьним постійно діючим органомуправnіннядошкіл ьним 
закладом є педагогічна рада закладу, порядок створення якої, склад та 

повноваження визначаються Законом України «Про дошкільну осві1)'». До 

складу педагогічної ради входять усі педагогічні прauівники дошкігІьного 

закладу, завідуючий та його заС1)'ПНИКИ, медичні прauівники, інші спеціалісти. 

Можуть входити голови батьківських комітетів. На засідання педагогічної ради 

можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні 

працівники загмьноосвітніх навчальних закладів, батьки, шо мають право 

дорадчого голо,-)'. 

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкігІ ьного закладу. Зі складу 

педагогічноїради обирається секретар нанавчальний рік. 

Педагогічна рада закл аду: 

- розглядає питання навчально-виховного процесу у дошкільному закладі 

та приймає відповідні рішення; 

- організовує роботу шодо підвишення квал іфікації педагогічних 

працівників, розвитку іх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питаньпрофесійноїдіяльності педагогічних 

прauівни ків. 

Робота педагогічної ради планується до вЇГІ ьно відпо відно до потреб 

закладу. 

КігІ ькість засідань педагогічноїради становить не менше 4-х на рік. 
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Засідання педагогічної рми є правомочним за умови ПРИСУl1-l0сті 2в від 
загan ьного CКJIMY Іх членів. Рішення приймаються простою біпьшістю голосів. 

8.7. Органом громмського самоврядування дошкіпьного заКl1МУ є 

загапыllі збори члеllів трудоюго колективу та батьківабо осіб, які їх замінюють. 

Засідання загanьних зборів є правомочним за умови ПРИСУl1-l0сті 2в від 
загan ьного cКJIaдy 'ІХ членів. Рішення приймаються простою біпьшістю голосів. 

Збори СКJIИКаІОТЬСЯ нерідшеодногоразу нарік. 

Загапьні збори: 

обирають рму дошкіпьного заКJIаду, ії членів та голову, встановлюють 
термін 'ІХ повноважень; 

- заcnуховують звіт керівника дошкіпьного заКJIМУ, голови ради 
дошкіпьного заКl1аду з питань СТЗ1утної діяльності, дають їй оцінку таємним 

або відкритим голосуванням; 

- розглядають питання навчanьно-виховної, методичної та фінансово

господарської діяльності дошкіпьного заКJIМУ; 

- затверд»о/ють основні напрямки вдосконanення роботи розвитку 

дошкіпьного заКJJадУ. 

8.8. у період між загanьними зборами діє рмадошкіпьного заКJIМУ. 
Кіп ькість засідань ради визначається за потребою. 

Рададошкіпьного заКJIМУ організовує виконання рішень загanьних зборів, 
розглядає шляхи поліпшення умов та здобуття дошкіпьної освіти, зміцнення 

матеріanьно-технічної бази, поповнення й використання бюдже1)' заКJIМУ, 

вносить пропозиції щодо морanьного і матеріanьного заохочення учасників 
навчanьно-виховноro процесу, погод»о/є зміст і форми роботи з neдaгori'lHOЇ 

освіти батьків. 

ДО CКJIMY ради дошкіп ьного заКJIМУ обираються пропорційно працівники 

від педагогічного колепиву і батьків або осіб, які 'ІХ замінюють. Засідання рми 

дошкіпьного заКJIаду є правомочним, якшо в ньому бере участь не менше дюх 

третин від загanьного скпаду ії членів. Рішення приймається простою 

більшістю від присутніх. 

8.9. у дошкіпьному заКJIаді може діЯl1-l піКJIувanьна рада - оргШl 

самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влми, 

пщприємств, установ, навчanьних закладів, організацій, окремих громмян з 

метою зanучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективноїроботи дошкіпьного закпаду. 

Пікпувanьнарадау скпаді7-15 осіб створюється зарішенням загanьних 

зборів або ради заклму освіти. 
Члени піКJIУВanьної ради обираються на загanьних зборах дошкільного 

заКJJаду і працюють на громмських засадах. Очолює піКJJУВanьну раду голова, 

який обирається на їі засідaIlні з числа членів пікпувanьної рми. Кіпькість 
засідан ь визначається іХ доціл ьн icno, апе не менше, ніж чотири рази на рік. 
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Основними завданнями пікnувanьноїради є: 

співпраця з органами виконавчої мади, підприємствами, установами, 

організаціями, навчanьними закnадами, окремими громадянами, спрямована на 

пол іпшеНIІЯ у \-10 ІЗ утримання дітей у дош кіл ьному ззкn аді; сприянн я зміцненню 

матер іan ьно-тех н іч ної, "У л Ь"l)'рно-спорти вно ї, корекцій но- відно МІо вan bHo'l~ 

ліку вan ьно-оздоровчої бази закnаду; сприяння зanученню додаткових джерел 

фінансування дошкільного закnаду; сприяння організації та проведенню 

заходів, спрямованих на охорону життя і здоров'я учасників навчanьно

виховного процесу; організація дозвілля та оздоромення дітей та працівників 

дошкільного закладу; стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закnадом; 

сприяння соціал ьно-право вого захиС1)' учасників навчал ьно-виховного процесу. 

ІХ. Майно дошкільного закладу 

9.1. Відповідно до рішення Броварської міської ради N669-14-06 від 

20.102011р. « Про припинення права КОРИС1)'вання земельними ділянками, 
затвердження технічної доку ментації із землеустрою щодо передач і в оренду 

та у постійне ""ОрИС"l)'вання земельних ділянок, пономення договорів оренди 

земельних ділянок, надання дозволів на скпадання технічної документації по 

оформленню права КОРИС1)'вання земельними ділянками, надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою шодо відведення земельних ділянок 

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської 

радІО> дошкільному закладі пер(Щано в оперативне упраміння земельну 

ділянку, будімі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та 

ігрові майданчики, інші матер іan ьні цінності, вартість яких відображена у 

бanансі закnаду та центрanьноїбухгanтеріїуправл іння освіти місь,,"Оїради. 

92.ДошкільниЙ закnад КОРИС1)'ється примішенням, обладнанням, 

відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством, ПОЛОж1:ННЯМ про дошкільний навчanьний закnад, цим 

CTa"l)'ТOM. 

Х. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу 

10.1. Джерелами фінан.суваннядошкільного закnаду є кошти: 

місцевого бюдже"l)'; 

батьків або осіб які Їх замінюють; 

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, 

інші КОШnl, не заборонені чинним за,,"Онодавством України. 

102. Дошкільний закпад за погодженням із засновником має право: 
- придбати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних 

осіб; 

фінансувати за рахунок масних коштів заходи, шо сприяють 
поліпшенню матеріanьно-технічноїбази дошкіл ьного закnаду; 
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здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним. та 

фізичним особам для провадження освітиьої діяльності згідно із 

законодавство м. 

103. Статистична звітність Ф85-К про діяльність дошкільного заюн\ду 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

10.4. Порядок ведення ділооодства бух гan тер сько го обліку в 

дошкільному заЮJаді визначається законодавством, нормативно-правовими 

актами Міністерства освіти j науК11, молоді та спорту України та інших 

центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні 

заЮJади. 

За рішенням засновника (власника) заЮJаду бухгалтерський облік 

здійснюється через центрan ізовану бухгалтерію. 

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу 

11.1. Державний h"ОНТРОЛЬ за дотриманням дошкільним заЮJадом 

державних вимог щодо змісry, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється 

Броварською міською радою, управлінням освіти Броварської місы�їради,' 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, центрanьними 

органами виконавчої влади. 

112. Основною формою контролю за діяльнісno дошкільного заЮJаду є 

державна атестація, яка прооодиться не рідше одноro разу на десять років у 

порядку, встановленим Мін істерством освіти і нау ки, молоді та спорry Украіни. 

113. Зміст, ФОРМИ, періодичність контролю, не пов'язаного з навчanьно
виховним процесому дошкільному закладі, встановлюється засновником. 

ХІІ. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу. 

12.1. Ліквідація та роорганізація дошкільного закладу здійснюється за 

рішенням Броварсы�її міськоїради. 

122. Порядок роорганізації чи ліквідації дошкільноro заЮJаду 

здійснюється відповідно до чинноro законодавства. 

ХНІ. Внесення змін до Статуту 

13.1. Зміни тадоповнсння до CTaTYry здійснюється в тому ж порядку, що й 
прийняття CTaryтy. 

Міський голова I.В.Сапожко 
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