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І. Зaraльиі ПOJЮЖe.НИJI. 
1.I.Дошхі.льниЙ навчальний 38КJ1ВД (ясла-садок) комбінованоro типу 

<d<anиНК8) БроварськоУ міськоУ ради КиУвськоі області, скорочена назва ДНЗ 
«lCaлиНК8) (далі - дошкільний зaICJ1ад), створений на підставі . рішенИJI 
виконавчоro комітету Броварськоі ~iCЬKOЇ ради иародних депyraтів від 27 
вересня 1982р., .N'! 421 і є правонаступником днз Не24 «Калинка». 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-свдок) комбінованоro типу ДJIJI 
дітей віком від 2 до 6 (7) років, до складу якоro ВXOДJIТЬ групи загальнoro 
розвитку, спеціальні (nоroпедичиі) та групи короткотривanоro перебування. 

1.2. lОридична адресаДНЗ: 07403, Київська обл., місто Бровари, вулнЦJI 
Олімпійська, буд. 5, тел. 4-20-06. 

1.3.Заклад є бюджетною установою комунальноі масності територіanьноі 
rpoмади міста Бровари, від імені якої виступає Броварська міська рада. 

1.4. Дошкільний 38КJ1aд безпосередньо підпорядкований ynp8ВJJінню 
освіти Броварськоі міськоі ради, яке являєrьcя ronовним розпорядником 
коштів, відповідає за йоro матеріально-технічне забезпечеННJI, надає необхідні 
будівлі з обладианИJIм та матеріалами, організовує будівництво і ремонт 
приміщень, їх господарське обcлyroвyвaRНЯ,харчуввнНJI та медичне 
oбcnyroвyвaRНJI дітей. 

1.5. ДоШIdльний заклад в своій дiJшьності керуєrьcя Конституцією 
Украіни, Законами Украіни «Про оові1')'», «Про дошкlnьну освіту», іншими 
законодавчими актами, актами Президента Украіни, Кабінету Міністрів, 
наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, інших центральних 
органів виконавчої ВJl8ДИ, рішеНИJlМИ місцевих оргаНів виконавчоі ВJl8ДИ та 
органів місцевоro самоврядувlННJI, ПоложеННJlМ про дошкільний навчальний 
заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 12.03 2003 
р. ні 305, даним Cnnyroм. 

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку та штампи 
BcтaнoВJJeHoro ЗРа3Ка, може мати рахунки в органах Державноro 
казначействІ, банках. 

1.6. Головною метою дошкlльноro 38КJ18Дy є реалізація права дИтини на 
здобyтnr дошкільноі освіти, задоволення потреб rpoMIIДJIH у нагляді, догляді та 
оздороменні дітей, CТВOpeHНJI умов ДJIJI їх фізичноro, розумовоro і духовноro 
розвитку, вихоВІННJI націанальноУ свідомості, історичноУ пам'яті, moбoві до 
Украіни у дітей всіх націоиальностей, які навчaкYrьcя у дошкільному закладі, 
формуванНJI у днтини дошкільного віку моральних норм, наб)'Тl'Jl нею 
житrєвоro соціальноro досвіду, надання методичноі і консультаційноі допомоrи 
сім'ям, залучення батьків до процесу виховання та навЧIННJI днтини, 
забезпечеННJI різнобічного розвитку днтини дошкlльноro віку відповідно до п 
задатків, нахилів, здібностей, індивідуanьииx, психічних та фізичних 
особливостей, культурних потреб, провадження експериментanьноі та 
інноваційноі дiJшьності. 
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1.7 .. ДiJшьність дошкільного закладу Нaпpaвllена на реалізацію основних 
завдань дошкільної освіти: збережеННJI та зміцнення фізичного і психічного 
здоров'я дітей; формування іх особистості, розвиток творчих здібностей та 
нахилів; забезпеченНJI соціапьноі адаптації та готовності продовжувати освіту, 
виконання вимог Базового компонента дowкiльноі освіти, на.цання батькам і 
дітям додаткових освітиіх пOCJl}Т, здійснеННJl соціально-педaroгічного 
патронату сім'і. 

1.8. Дошкinьний зaкnвд самостійно приймає рішенНJI і здійснює дїJl.J1ьнicть 
в межах компетенціі, передбаченоі чинним законодавством Законом Украіни 
«Про освіту», Законом Украіни «Про дошкinьну освіту», Положенням та даним 
Статутом. 

Дошкільний заклад створює базу персональних даних дітей та 
працівників, здійснює іх обробку відповідно до Закону Украіни «Про захист 
персональних д8НИХ». 

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, 
суспільством і державою за: 

- забезпечення рівня дошкільноі освіти, визначеного Законом Украіни 
«Про дошкільну освіту»; 

- дarpимання фінансовоі дисципліни та збережеННJI м~ріально-технічноі 
бази. 

1.10. Взаємовідносини між дошкільним ЗlUCJl8ДОм та юридичними і 
фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ниМи. 

11. Комплектуваннв доm.ьноro закладу 
2.1. Дошкільний заклвд розрахований на 280 місць. 
2.2. Дошкільний зlUCJlВД має одновікові та різновікові групи. 
2.3. У дошкільному зlUCJlаді функціонують групи зaranьиого РОЗВИТІСу та 

спеціальні (логопедичні). 
2.4. В дошкільному зaкnвді діють групи з 10.30 та 12 годинним 

перебуванНJIМ дітей. Дошкільний зlUCJlВД має групи денного перебування та 
чергові rpynи. 

2.5. Наповнюваність груп становить: 
В групах зaranьноro розвитку: 

від 2 до 3 років - до 1 S осіб; 
від 3 до б (7) років - до 20 осіб; 
різновікова група • до 1 S осіб. 

- лоroпедична rpyna: • до 12 осіб; 
2.6. Прийом дітей до дошкільного закпа,цу у групи загального розвитку 

здійснюєrься завідуючим на підставі зuви батьків або осіб, що іх замінюють, з 
прикпаданНJIм наступних документів: 

• медичну довідку про стан здоров'я дитини; 

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 
• копія свідоцтва про народжеННJI дитинні 



4 

2.7. Підчас прийому дітей до дошкільноro закладу, йоro завідувач 
зобов'азаиий ознайомити бmrdв або осіб; які іх замінюJOТЬ, із статутом 
закладу, іншими документами, що регламеliТ)'lOТЬ діяльність даноro закладу. 

2.8. ДОШіСільиий З8.ICJI8Д веде в установленному порядку облік дітей, .кі в 
ньому BНXOBytOТЬCI та навчаються. 

2.9. за дитиною зберіraєrьСJl. ,місце в дошкільноМу закладі' У разі іі 
хворобн, карантину, перебуваиИJI у лікувanьній установі, санаторіі, на час 
відпустки батьків або осіб, які іх замінюють, а також У літній період - 75 днів 
(не залежно від періоду відпустки ). 

2.1,0. ВідрахуваиИJI дітей з дошкільноro закладу здійснюються на підставі 
медичноro висновку про стан здоров'JI дитини; за бажаннDf батьків, або Осіб, 
які іх замінюють; копи дитина не відвідує заклад без поважних причин більше 
ДВОХ місяців; У разі не внесеИИJI плати за харчyвaRИJI npcmп'Oм ДВОХ місяців без 
поважних причин. 

2.11; ПереведенИJI дітей з одиієі групи до ilЦlJoї, Формуваинв 
новостворених груп здіЙСlПOється напрнкінці оздоровчоro періоду (кінець 
сеРПiIJI). 

2.12. Адміністрація дошкільноro закладу зобоВ'JlЗ8Иа письмово 
повідомити батьків про відрахуваинв дитини не меflш як за 10 календарних 
диів. . 

ЗабороИJIЄfЬСВ безпідставне відрахуваиИJI дитини з дошкільноro закладу. 
2.13. Дошкільний заклад здійснює соцімьно-педагогічннй патронат сім"{ 

з метою забезпеченИJI умов ДJIJI здобyтrя дошкільної освіти дітьми 
дошкільноro віку, JIКЇ потребують корекціУ фізичноro або розумовоro РОЗВИТКУ, 
ме не відвідують дошкільний заклад, та нaдaIIИJI консультаційНОі допомоrи 
сім·і. 

2.14. Діти, пі перебувають У дошкільНОМУ закладі за короткотривanим 
lМ'*ИМом чи під медико-пe.цaroгічним патронатом, зараховуються до OCHOHOro 
склar.ty. 

ОІ. РnCИМ роботи дошld.llьноro закn_ду 
3..і. Дошкільний заклад має: 
• П'JIТИДеииий робочий тиждень; 
- вихідні дні: субота, неділя, свпкові; 
• щоденний графік робcmi - з 7.30 до 18.00; 
• черroва група з 07.00 до 07.30 та 18.00 до 19.00. 
3.2. за бажанням батьків або осіб, вкі іх замінюJOТЬ, за поroдженИJlМ з 

ynpaвлінНJIМ освіти У дошкілЬНОМУ закладі може змінюватись режим роботи, 
який передбачає організацію KO~OТPHBanoro перебуваинв дітей. 
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IV. ОрrанЩlЦiR наВЧ8JIЬНО-ВНХОВНОro процесу 
4.1. НавчалЬНИЙ рік в дошкільному закладі починaєrьcя 01 BepecНJI і 

закінчуєrьcя ЗІ тpaвНJI наступного року, а оздоровчий період - з 01 черВНJI по ЗІ 
cepnНJI. 

4.2. Дошкільний навчальний зaJCJJ8,Ц здійсюоє свою діяльність відповідно 
до річного плану роботи, який СJCll8,ЦаєтьсJl на навчальний рік і оздоровчий 
період, схвanюєrьcJl педагогічною радою, затверджуєrьcJl завідуючим закладу 
та погоджуєrьcJl з відповідним органом ynрaanінНJI освіти та відповідною 
установОю державноТ cahitapho-епідеміOJIогічноі служби. 

4.3. План роботи дошкільного замаду схвanюєrьcJl педагогічною р8,Цою 
закладу, ЗlП80pджуЄТЬCJI керівником зaJCJJ8Ду і погоджуєrьcя з ynpaanіннJIМ 
освіти Броварськоі міської ради. 

4.4. У дошкільному ЗaJCJJ8,Ці визначена українська мова навчання та 
ВИХОВ8ННJI дітей. 

4.5 Дошкільний закл8,Ц працює за програмою розвитку та BHXOBaнНJI днтини 
раннього віку «3ePНJlТl(o», Базовою програмою розвитку дитини дошкільного 
віку «Я у Світі» зarrвeрджених Міністерством освітИ і науки, молоді 1'1 спорту 
Украіни, Базовим компонентом дошкільної освіти (державний cтaндapr), 
програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та 
нааЧ8JJЬНО-Мето.цичними посібниками відповідно до «Типового переліку 

обов'JlЗКОВОГО оБЛ8ДН8ННJI навчально-наочних посібників 1'1 іграшок в ДНЗ», 
затвердженого Міністерством освіти і науки України від 11.09.2002 р. Не 509. 

4.6. 3aкnaд може організовувати освітиій процес за оДним чи кількома 
пріоритетними нanримкамн ( художньо-естетичннй , фізкультурно-оздоровчий, 
музичний, гуманітарний, корекційний тощо). 

4.7. Дошкільний закл8,Ц може надавати додаткові освітиі послуги, які не 
визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками 
та дошкільним ЗaJCJJ8,Цом У межах гранично допустимого навантажeнНJI дитини, 

визначеного Міністерством освіти і науки, молоді 1'1 спорту України разом з 
Міністерством охорони здоров'JI України, а саме: гурткова робота СПРJlмована 
на розвиток індивідуальних здібностей вихованців відповідно до запиту і 
потреб батьків. 

4.8. у дошкільному ЗaJCJJ8,Ці обов'язково до виконанНJI3акон Украіни «Про 
дошкільну освіту» в частині oxonпeННJI дошкільною освітою дітей 5-ти річного 
віку. 

V. Opraнbaцtв харчування в дошасшltиому 38lСЛаді 
5.1. Порядок забезпеченНJI продуктами харчування визначається 

ynpaanінНJIМ освіти, на основі закупівельних угод з торгівельними організаціями, 
що несуіЬ відповідальність за якість продуктів харчуванНJI. 

5.2. Дошкільний зaJCJJ8,Ц забезпечує збалансоване 3-и разове ХВРЧ)'В8ННJI 
дітей, необхідне ДЛJl іх нормапьного росту і розвитку із дaгpHM8ННJIM 
натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров'я 
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України crd.льно З Міністерством освіти і науки, МOJIоді та спорту Україин за 
поroдженНJlМ з Мінфіном Украіни. 

5.3. Харчyвaннs дітей,lкі перебувають у дошкільному закладі менше 
шести годин, ЙОГО формн і кратність визначаються за домовленістю з батьками 
або особамн, що іх замінюють. 

5.4. Контроль за організацією та.lкістю харчyвaIOfJl, вітамінізацієЮ страв, 
смаковими IКOC'DIМИ їжі, санітарним станом харчоблоКу, npaвиnьністю 
зберіганНJI, дarpИМ&ННJIм термінів реалізації продуктів помaдaєrьcJl на 
медичних прaцiвJiикiв та завідуючого дошrdпьного зaICJJаду. 

VI. OpгaHbaцbl меднчвоro 06елуroВУВIВНJI в дошldnьному 3Іклaдl 
6.1. Медичне обcnyroвув&ННJI дітей У дошкільному 38.1CJJ8Дi здіЙСНЮЄТЬСJl 

.на безоплатній основі штатними медичними працівниками та лікарем філіалу 
ДИТJlЧоі ПoJIЇКЛініки міста Бровари Київськоі області і передбачає проведеННJI 
обоВ'JlЗКОВИХ медичних оглидів перед· профілактичними щеnленНJlМИ, 
проведенliJI профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, 
HaдвнНJI невідкладноУ медичноі допомоги на догоспітальному етапі, 
організацію заходів ДlIJI rocniтaлiзaцtі (у разі показань) 'І1і інформуванНJI про це 
батьків або осіб, Jlкі іх замїнююrь. 

Медичні огЛJlди ПроВОДllТьcJl вузькими спеціалістами управліННJI 
охорони здоров'JI згідно графіків, 3Ir1'вeрджених ГOJ10ВНИМ лікарем дитlчоі 
ПOJIіICJJініки, тапоroджених з ynpaariiнIiJIм освіти міської ради. 

6.2. До основних оБОВ'Jlзхів меднчннх працівників . дошкільноro 
зaICJJ8ДУ належать: моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово

психічноro розвитку дітей, HaдaRНJI їм невідкладної медичиоі допомоги; 
організацiJI і npoведенНJI медичних ОГЛJIДів, у тому числі поглиблених, 
профinaктичних, та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка іх ефективності; 
здійсненНJI контролю за організацією та JlКЇстю харчуванНJI, дarpиманНJI 
раціонального режиму навчально-виховної дiJlльності, . навчального 
навантажеННJI; медичний кoн'1'poJ1ь за внконаННJlИ санітарно-гігієнічного та 
проти епідемічного режиму; проведеиНJI cahi,..pho-просвітиицькоУ роботи 
серед дітей, батьків а60 осіб, пі іх замінюІО'і'Ь, та працівників зaICJJаду. 

6.3. Дошкільний заклад надає приміщенНJI і забезпечує належні умови ДЛJI 
poбorи медичного персоналу та проведенНJI лікувально-npoфinaктичних 
заходів. 

6.4. Контроль за медичним обcnyroВУВ8ННJIМ здіЙСНЮЄТЬСI завідуючим 
дошкільного зaICJJаду, ГOJ10ВИНМ лікарем Броварської центральної районної 
лікарні та ynpавліННJIМ освіти міської ради. 

VIL 'VчаеннlСН НІВЧ8ЛЬНО-ВНХОВНОro npoцееу: 
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному ЗaICJJаді є: 
• діти дошкільного віку; 
• завідувач закладу; 
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• виховатenь-методнст: 
• вихователі: 
• вчитель-логопед; 
• практичний психолог; 
- інструктор з фізхуnьтури; 
• музичний керівник; 
• керівники rYP1'ICiВ; 
- медичні працівники; 
- помічники вихователів; 
• батьки або особи, _кі їх замїНIOlOТЬ. 
7.2. Форми морального і матеріального заохочеННJI учасників навчально

виховного процесу: 

- преміюванНJI; 
- rpaмoтн управліиня освіти, ronовного управління освіти наукн, 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украінн; 
- подяки Київськоі обласної ради, почесні rp&МОти КиїВСЬІСоі обласної 

державної адміністрації та MicЬJ<OГO ronови; 
- почесиий знак «Відмінник освіти Укparни»; 
- державні нагороди. 
7.3. Праваднтнни у сфері дошкільної освіти: 
- безпечні та нешкlдпиві ДЩІ здоров'. умови yrpимІННJI, розвитку, 

виховlННJI і НІВЧ8ННJI; 
- захист від будь-якоі інформації, пропаганди та вітаціі, що завдає шкоди 

П здоров'ю, морanьному та духовному розвитху; 

- захист від будь-яких форм експnyaтації та дій, _кі ШКОДІТЬ здоров'ю 
дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження П гідності; 

• здоровий спосіб ЖИТI'JI. 
7.4. на посаду педагогічного працівника дошкільноro закладу 

npизначaєrьcJJ особа 3 високими моральними якастами, яка має відповідну 
педагогічну освіту з освітньо кваліфікаційннм рівнем магіСТРІ, спеціanіста, 
бакалаврІ, молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про 
освіту» вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я яких 
дозвomrє виконувати професійні обов'язки. 

7.5. Трудові відносини регулюються законодавством Украіни про працю, 
Законами Украіни «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно
правовими актами, ПРИЙНJIТИМИ відповідно до них, правилами внyrpішнього 
трудового розпорядку. 

7.6. Педагогічні працівники: виховатenь-методист, вчитenь-логопед та 
практичний психолог ПРИЙМаІОІ'ЬСя на роботу засНОВНИКОМ (упрaвnїННJIМ 
освіти), всі інші педагогічні працівники та oбcnyroвуючий персонал 
дошxinьного закладу ПРИЙМаІОІ'ЬСJJ на роботу завідуючим дошкinьноro закладу. 

7.7. Педагогічні працівники дошкinьного 31UC.718Дy пiдnяrають атестації, 
яКІ є обов'язковою і здійснюється один раз на 5 poJCЇ8 згідно Типового 
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положенЮІ про атестацію педагогічних працівників Украіни. 
7.8. Педагогічні працівнincи MIUOТЬ право: 
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з 

дітьми; 
- брати участь у роботі органів самоврадуванни; . 
- на підвищення I<В8J1iфікації, участь у методичних об'єднанивх, HВPUax; 
- дocrpcжoву атестацію на' оТриманни відповідної кaтeropiї та 

педагогічноro звання; 
- вносити пропозиціі щодо поліпшення роботи дошxinьноro закладу; 
- на захист професійної честі та ВJlВCHOЇ гідності; 
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 
- об'єднуватися в професійні спinки та бути членами інших об'єднань 

rpoмадаи, діяльність JIКИX не заборонена законодавством; 
7.9. Педагогічні працівники зобов'язвні: 
- викоНувати статут дошкільноro закладу, посадові інструкцп, прuиna 

внутрішньоro трудовоro розпорядку, умови ТРУДОВОro доroвору; 
- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

повaжarи гідність дитини та іі батьків; 
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-JIКИX форм 

ексnnyатацп та дій, які шкодать їі здоров'ю, а також від фізичноro і 
психологічноro нвсиnьcтвa; 

- брати участь у роботі педагогічноі ради та інших заходах, пов'язаних з 
підвищенням професійноro рівц педагогічної майстерності; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 
- співпрацювати з сім'єю виховвнцs дошкinьноro зaкnaдy з питань 

нuчвнНJI і вихованЮl дітей; 
- спрИJIТИ задоволенню поnиry батьків на додаткові освітиі матні пocnyrи; 
- інші обов'язки, що не суперечать законодавству Українн. 
7.10. ПрацівнИІСИ дошкільного' закладу Hecyrь відповідальність за 

збереженЮІ ЖИТТJi, фізичне і психічне здоров'. дитини згідно з чинНим 
законодавством. 

7.11. Працівники дошкільноro закладу відповідно до СТВ1Ті 263акону 
Українн «Про забезпеченКJlСВНітарноro та епідемічноro бnaroполуччя 
н&СenеНЮl» проХОДJIть безоплатні медичні огпяди один раз на півроку. 

7.12. ПрацівнИІСИ, які систематично порушують статут, правила 
внутрішньоro розпорядку дошкільноro закладу, не виконують посадових 
обоВ'Jlзків, умови колектнвноro доroВОРу або за результатамиareстаціі (д.rur 
педагогічних працівників), не відповідlUOТЬ' займаній посаді, звільняються з 
роботи відповідно до чинноro законодuства. 

7.1З. Прua батьків, або осіб, яіа іх заміНКІЮТЬ: 
- обирати та бути обраними до opraнiB rpoмадськоro самоврадування 

дошкільноro навчальноro закладу з питань навчвння та вихоВання дітей; 
- брати участь в покращенні організаціі НUЧВJJЬНо-виховиоro процесу та 
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зміцненні матеріально - технічної бази закладу; 
- захищати в органах громадського самоврядування закладу та у 

відповідних державних і судових органах законні інтереси і права своїх дітей; 
- відМОВ1IJlТИсь від запропонованих додаткових освітиіх послуг; 
7.14. Батьки або осоБИ, які їх замінюють, зобов'язані: . 
- своєчасно ВНОСИТИ мату за харчування ДИТИНИ в дошкільному закладі у 

встановленому законом порядку; 

- своєчасно повідоМJUiТИ про можливу відсутність або хворобу дитини 
вихователя групи або медичну сестру дошкільного закладу; 

- в разі не відвідування дитиною дошкільного закладу протягом трьох днів 
подати довідку про стан здоров'я дитини; 

- CJlідкувати за станом здоров'я ДНТИНИ: 

VIII. УправлінНR дошкільннм закладом 
8.1. Управління дошкільНИМ закладом здійснюєгься його власником

Броварською міською радою, або уповноваженим органом - управлінням 
освіти. 

8.2.Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його завідуючий, 

який признаЧ8ЄГЬСяі звілЬНЯЄТЬСЯ з посадИ засновником або уповноваженим 
органом управління освіти з дотриманням чннного законодавства. 

8.З Завідуючий дошкільним закладом: 
- створює сприятливі умови ДJUI здійснення навчально-виховного процесу в 

закладі, відПовідає за реалізацію завданЬ дошкільної освіти, визначених 
Законом України "Про дошкільну освіту" та забезпечує рівень дошкільної 
освіти у межах державних вимог до їі змісту і обсягу: 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу; 
- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших 

органах, установах і організацщх, укладає угоди з юридичними та фізичними 
особами; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 
дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової днсциміни та 
збереження матеріально-технічної бази закладу; 

- видає накази, обов'язкові ДJUI виконання працівннками дошкільного 
закладу, контролює іх виконання; 

приймає на роботу та звільняє з неі працівників закладу (крім 
вихователя-методиста, практичного психолога, вчителя-логопеда, яких 

приймає на роботу начальник управління освіти); 
- організовує додаткові ПОCJlуги, спрямовані на поліпшення ДОГJIJIДУ, 

оздоровлення, виховання, навчання дітей; 
• контролює організацію харчування і медичного 06CJIуговування дітей; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 
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інструкціі працівнНІСів за погодженНJlМ з педагогічною комісією; 
- забезпечує виконано санітарно-гігієнічних, пporипожежних вимог та 

інших умов, що до охорони ЖИ'mI і здоров'я дітей; 
- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 

виховВНЮІ і навчВНЮІ дітей іх віковим. психофізіологічним здібнOCТJIМ і 
пarpeбaм; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які іх 
звміlilOЮТЬ; 

- щорічно звітує про навчально-виховну. методичну, економічну і 
фінансово-господарську дїJIJIЬHicть дошкільного закладу на загальиих зборах 
ІСОЛективу і батьків або осіб, які іх замінюють; 

- штатний розlCJtад в межах фонду заробітноі плати, yrвopeHoгo в 
установленому порядку, затверджує управлінНJI освітн. 

8.4. на посаду завідуючого дошкільним закладом призначaєrьСJl особа па 
є rpoМ8ДJIНниом Украіни, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче 
освітнього кваліфікаційного рі8ЮІ «спеціаліcv), стаж педагогічної рoбarи у 
сфері дошкільної освіти не менш як три роІСИ, а також організаторські здібності, 
та стан здоров'я якої не перешкоджає здійсненню професійних оБОВ'JlЗхів. 

8.5. ПризначеНЮІ на посаду та звільнеНЮІ з посади завідуючого та його 
заступника здійснюєrьcJl начальником управліННJI освітн. 

8.6. Колегіальним постійно діючнм органом управліНЮІ доШJCiльним 
закладом є педагогічна рада зaICJ1аду, порядок створеНЮІ якоУ, сlCJtад та 
повиоваженНJI визначаються Законом УкрliYни «про дошкільну освіту». До 
ск.ла,пу педагогічної ради BXoДlТЬ усі педагогічні працівнИІСИ дошкільного 
зaICJ1аду, завідуючий та його зacтynНИІСИ, медичні працівники, інші спеціалісти. 
Можуть входити голови батьківських комітетів. на засіданНJI педагогічної ради 
можуть бути запрошені npeдставниІСИ громадських організацій, педагогічні 
npaцiвЮіIСН загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, що мlІЮІ'Ь право 

дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільного закладу. Зі СlCJtаду 
neдагогічноі ради обирaєrьcJl секретар на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу: 
- розглядає питанНJI навчально-виховного процесу у дошкільному закладі 

та приймає відповідні рішеннs; 
- організовує роботу щодо підвищенНJI кваліфіКІЩІЇ педагогічних 

працівників, розвитку іх творчої ініціативи, вlірОвaджeIIНJI доспнень науІСН, 
передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішеНЮІ з інших питань професійної дїJIJIЬHocтi педагогічних 
працівннків. 

Робота педaroгічноі ради плануєrьcя довільно аідповідно до пarpeб 
закладу. 

Кількість звсідань педaroгічноі ради становить не менше 4-х на рос 
Засідання педагогічноі ради є правомочним за умови присутності 2/3 від 
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ЗaraJ1Ьного складу іх членів. Рішення приймаються простою біпьшicno голосів. 
8.7. Органом rpoмадСЬ1(ого самоврядуВ&Ния дошкільного закладу є 

зara.ilЬНі збори членів трудового колеJCТИВУ та батьків або осіб, які їх замінюють. 
ЗасіданНJI зaranьиих зборів є правомочним за умови присутності 2/3 від 
3lU'8JlЬНOгo складу іх членів. Рішення приймаються простою більшіcrю голосів. 

Збори скликаються не рідше одиого разу на рік. 
Загальні збори: 

- обlfpають раду дошкільного закладу, іі членів та голову, встанОВJJJOюrь 
термін Іх повноважень; 

- ЗlШl1)'Xовyюrь звіт керівника дошкільного закладу, голови ради 
дошкільного закладу з питань статутноі діяльності, дають їй оцінку таємним 
або відкритим голосуванням; 

• РОЗГJ1JlДaJOТь питанНJI навчально-виховноі, методичної та фінансово
господарської діяльності дошкільного закладу; 

- зarвeр,цжують основні напрямки вдосконалснНJI робorи і розвитку 
дошкільного закладу. 

8.8. у період між загальними збораМи діє рада дошкільного закладу. 
Кількість засідань ради визначаєrься за пarpe60ю. 

Рада дошкільного закладу організовує_викоНIНИJI рішень 3lU'альних зборів, 
розгJ1JlДає шляхи поліnшенlUI умов та здобyтra дошкільної освіти, зміцнсния 

мarrepі8,ІІьно-технічиої бази, поповнеНИJI й використания бюджету закладу, 
вносить npoпозиціі щодо морального і матеріального заохочения учасників 
навчально-виховнorо процесу, погоджує зміст і форми робorи з педагогічноі 
освіти бвrьків. 

до складу ради дошкільного закладу обираються пропорційно працівники 
від педагогічного колеJCТИВу і бвrьків або осіб, які Іх замінюють. Засідания ради 
дошкільного закладу є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох 
третин від загального складу Уі членів. РішеНИJI приймається простою 
більшіcrю голосів кількості від присутніх. 

8.9.У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган 
самоврядування, який формуєrься з представників органів виконавчоі алади, 
підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з 
метою залучення громадськості до вирішеНИJI проблем освіти, забезпеченlUI 
спривтливих умов ефективноі роботи дошкільного закладу. 

Піклувальна рада у складі 7-15 осіб створюєrьcя за рішениям шальних 
зборів або ради закладу освіти. 

Члени піклувальноі ради обирaюrься на загальних зборах дошкільним 

закладом і працюють на rpoмадських засадах. Очолює піклувальну раду 
головІ, який обираєrьcя на П засіданні з числа членів піклувальної ради. 
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше, иіж чorири рази 
иарік. 

Основними завданнями піклувальної ради є: 
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співпраця з органами викоиавчої влади, підприємствами, установами, 
організацiJIми, иавчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на 
поліпшення умов утримання дітей у дошкільному зaкnаді; спрняння зміциенню 
матеріальио-технічної, культурио-спортивної, кореІСЦіАно-відиовлювальної, 
лікувально-оздоровчої бази закладу; сприяння залученню додаткових джерел 

фінансування дошкільного закладу; сприяння організації та проведенню 
заходів, спрямованих на охорону ЖИТfЯ і здоров'я учасників навчально
виховиого процесу; організацiJI дозвілля та оздороanення дітей та працівників 
дошкільного зaкnаду; стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 
всебічне зміцненНJI зв'язків між родинамн дітей та дошкільним закладом; 
спрняння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу. 

ІХ. Майно дошIdльного З81CJ1аду 
9.1. Відповідно до рішення Броварської міської радн N2369-14-06 від 

20.10.201 Ір. «Про припинення права користування земельними ділянками, 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду 
та у постійне користування земельних ділянок" поноanення договорів оренди 
земельних ділянок, HaдaнНJI дозволів на складання технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками, надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської 
радІО) дошкільному закладі передано в оперативне управління земельну 
ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та 
ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у 
балансі закладу та центральної бухгалтерії управління освіти міської ради. 

9.2. Дошкільний заклад КОРИС1УЄТЬСЯ приміщенням, обладнанНJIМ, 
відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чннним 
законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим 
Ста1}'ТОм. 

х. Фінанеово-roenодареька дbrльнlсть дошкільного 38lCJ1аду 
10.1. Джерелами фінансування дошкільного зaкnаду є кошти: 
- місцевого бюджету; 
- батьків або осіб які їх замінюють; 
- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, 

інші кошти, не забороиені чинним ЗaJCонодавством України. 
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право: 
- придбати необхідне йому обладнанНJI та інше майно; 
- ОІ'римувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних 

осіб; 
фінансувати за рахунок anасних коштів заходи, що сприяють 

поліпшенню матеріально-технічної бази дошкільиого закладу; 
здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 
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фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно . із 
законодавством. 

10.3. Статистична звітність Ф85-К про діяльність дошкільного закладу 

здійснюється відповідно до чинного законодаВСТВа. 
10.4. Порядок ведення діловодства бухгалтерського обліку в 

дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими 
актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших 
центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні 
заклади. 

За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерських облік 
здійснюється через централізовану бухгалтерію. 

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу 
1.1.1. Державний контроль за дотриманням дошкільним закладом 

державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється 
Броварською міською радою, управлінням освіти Броварської міської ради, 
MiH~CTepCTBOM освіти і науки, молоді та спорту України, центральними органи 
виконавчої влади. 

11.2. Основною формою контролю за діяльніс'ПО дошкільного закладу є 
державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у 
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді. та спорту 
України. 

11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально
ВИХО8НИМ процесом у дошкільному закладі, встановлюється засновником. 

ХІІ. Ліквідація та реорганізація дошкi.nЬНОІ'о закладу. 
12.1. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу здійснюється за 

рішенням Броварської міської радИ. 

12.2. Порядок реорганізації чи ЛІКВІДації дошкільного закладу 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

ХІІІ. Внесення змін до Статуту 

13.1. ЗміНИ.та доповнення до СтаlУТУ здійснюється в тому ж порядку, що й 
прийняття Статуту. 

Міський голова I.В.Сапожко 
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