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І. Загмьні положення. 

l.l.дошкільниЙ навчмьний заклад (ясла-садок) комбінованого 1ИПУI 

«Лісова казка» Броварської міської ради Київської області, скорочена назва 

ДНЗ «Лісова казка» (дмі - дошкільний заклад), створеного на підставі 

рішення виконавчого коміте1)' Броварської міської ради народних депутатів 

трудяших міста Бровари 2001р., N2 423-29-23 і є правонас1)'ПНИКОМ ДНЗ N23 
«Лісова казка». 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого шny для 

дітей віком від 2 до 6(7) років, до складу якого входять групи загмьного 
розвитку, спец ім ьні (логопедичнQ та групи короткотривмого перебування. 

12.Юридична адреса ДНЗ: 07403, Київська обл., місто Бровари, 

ВУЛ.КУ1)'зова, буд.l4-а. 
133аклад є бюджетною установою комунмьної впасності терИlОрімьної 

громади міста Бровари, від імені якої ВИС1)'пає Броварська міська рада. 
1.4. Дошкільний заклад безпосередньо підпорядкований управпінню 

освіш Броварської міської ради, яке явпяється головним РОЗПОРЯДНИЮJм 

коштів, відповідає за його матер ім ьно-технічне забезпечення, надає необхідні 
будівпі з обладнанням та матер імами, організовує будівництво і ремонт 

примішень, іХ господарське обслуговування, харчування та медичне 

обслуговування дітей. 

15. д,шкільний заклад в своlИ діяльності керується КОНС1И1)'цією 

УкраіНи, Законами Укра·Uш «Про осві1)'», «Про дошкільну о сві1)'» , іншими 
законодавчими актами, актами Президента України, Кабінщ Міністрів, 
наказами Міністерства освіт і науки, молоді та спор1)', інших центрмьних 

органів виконавчої впади, рішеннями місцевих органів виконавчої впади та 

органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчмьний 

заклад, затвердженим Постановою Кабінщ Міністрів УкраіНи від 12.03 2003 
р. N2 305,даним ста1)'lОМ. 

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку та штампи 

встановпеного зразка, може мати рахунки в органах Державного 

казначейства, банках. 
1.6. Головною мemю дошкільного закладу є РearJізація права ди1ИНИ н-а 

здобупя дошкільної освіти, задоволення потреб громадян У нагляді, догляді та 

ОЗДОРОВJ1енні дітей, створення умов для іХ фізичного, розумового і духовного 

розвитку, виховання націонмьної свідомості, історичної пам' яті, любові до 
УІ<раlliи у дітей всіх націонапьностей, які навчаються у дошкільному закладі, 

формування у диmни дошкільного віку морапьних норм, набупя нею 

жипєвого соцімьного досвіду, надання мemдичної і консультаційної допомоги 
сім' ям, змучення багblGВ до процесу виховання та навчання ди1ИНИ, 

забезпечення різнобічного розвитку ДИ1Ини дошкільного віку відповідно до ії 
задатків, нахилів, здібноСтей, індивідумьних, психічних та фізичних 
оСобливостей, КУЛЬ1урних" потреб, провадження "експериментапьної та 

інно ваційноїдіял ьності. 

1.7. Діяльність дошкільного заЮlаду направпена на РearJізацію основних 
заІЩань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного 

здоров'я дітей; формування іХ особистості, РОЗВИlОк творчих здібностей та 
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нахилів; забезпечення ооціальної.'адanтації та ГОlОвності продовжувати осві1У, 
виконання ВИМОГ Базооого юмпонента дошкіпьної освіти, надання батькам і 

дітям додаткових освіrnіх послуг, здійснення ооціально-педaroгічного 

Па1рона'І)' сім'ї. 

1.8. Дошкinьний заклад самостійно приймає рішення і здійснюєдіяльність 
в межах юмпетенції, передбаченої чинним заюнодавством 3аюном України 

«Про осві'І)'»,3аюном України «Про дошкinьну осві'І)'», ПоложеННЯМ та даним 

ста1УlОМ. 

ДJшкіп ьний заклад створює базу пероональних даних дітей та 

працівників, здійснює іХ обробку відповідно до 3аюну Укра"ни «Про захист 
персональних даних». 

1.9. До ш кіп ьний заклад несе відповідальність перед оообою, 

су сп in ьство м і державою за: 
- забезпечення рівня дошкіпЬНОїосвіти, визначених 3аюном України «Про 

дошкіпьну осві1У»; 

- забезпечення рівня дошкinьної освіти у межах державних вимог до її 

зміС'І)' , рівня та обсяry; 
- ДО1римання фінансової дисциrmіни та збереження матеріально-технічної 

бази. 

1.10. Взаємовідносини міждошкіпьним закладом з юридичними і 

фізичними оообами визначаються угодами, що укладені між ними. 

11. Комплектування дошкільного закладу 
2.1. Дошкіпьний заклад розрахований на 140 місць. 
22. Дошкinьний заклад має одновікові тарізновіюві групи. 

23. У дошкіпьному закладі функціонують групи загального розвитку та 
спеціальні (логопедичні). 

2.4. В дошкіпьному закладі діють групи з 1030 та 12 годинним 

перебуванням дітей. Дошкіпьний заклад має групи денного перебування та 

чергові групи. 

25. Наповнюваність груп становить: 

В групах загального розвитку: 

від 2 до 3 років - до 15 осіб; 
від 3 до 6(7) років - до 20 осіб; 
різно вію ва група - до 15 осіб. 

-лоroпедичнагрупа: - до 12 осіб; 
2.6. Прийом Дігей до дошкіпьноro закладу у групи загального розвитку 

здійснюється завідуючим на підставі заяви батьків або осіб, що іХ замінюють, з 
прикладанням наступних документів: 

- медичну довідку про стан здоров'я дитини; 

- довідку дільничноroлікаря про епідеміологічнеоlОЧення; 
- юпія свідоцтва про народження дитини; 
2.7. Під час прийому дітей до дошкіпьного закладу, його завідувач 

зобов'Язаний ознайомити батьків або осіб, які іХ замінюють, із ста1УlОм 
закладу, іншими документами, що регламеН1Уютьдіяльністьданоro закладу. 

2.8. ДJшкіпьний заклад веде в устано вл енному порядку облік дітей, які в 

нюму виховуються та навчаються. 

29. За дитиною зберігається місце в дошкіпьномузакладі у разі її 
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хоороби, каран1Ину, перебування у ліlo/ВальнlИ установі, санаторії, на ча 
відпустки батьків або осіб, які .& замінюють, а також у лї"rnій період - 75 дні 
(незалежно від періоду відпустки). 

2.10. Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюються напідСТа! 
медичного висновку про стан здоров' я дитини; за бажанням батьків, або оск 

які .& замінюють; коли ДИ1Ина не відвідує заклад без поважних причин більш 
доох місяців; у разі не внесення плати за харчування протягом доох місяців б( 

поважних причин. 

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

серпня). 

2.12. Адміністрація дошкільного закладу зобов'язана письмово повідОМИ1 
багЬІ<Їв про відрахування ДИ1Ини не менш як за 1 О календарних днів. 

Забороняється безпідставне відраху вання ДИ1Ини з дошкільного закладу. 

2.13. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат ci~ 
з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти діТЬ1\> 

дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвитк 

але не відвідують дошкільний заклад, та надання консультаційної ДОПОМОІ 

сім'ї. 

2.14. Діти, які перебувають у дошкільному закладі за короткотривал~ 
режимом чи під медико-педагогічним патронатом, зараховуються до основно 
складу. 

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу 

3.1. Дошкільний заклад має: 

- п' ятиденний робочий 1Ижцень; 

- вихідні дні: субота, неділя, святкові; 

- щоденний графік роБО1И-з7:30 до 18:00; 
- чергова група з 07:00 до 07:30 та 18:00 до 19:00. 
32. За бажанням батьків або осіб, які іХ замінюють, за погоджеННЯ1\> 

управлінням осві1И у дошкільному закладі може змінюва1ИСЬ режим робо' 

який пер IЩбач ає організацію КОрОТКО1JШВaJ10ГО перебування дітей 

погодженням з упрам інням осві1И. 

IV. Організація навчально-виховного процесу 
4.1. Навчальний рік в дошкільному закладі починається 01 вереси. 

закінчується 31 травня наС1УПНОГО ро 10/ ,аоздоровчий період- з 01червня по 
серпня. 

42. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповizJ 

до річного плану робо1И, який складається на навчальний рік і оздоровч 
період, СХВaJ1юється ПlЩaroгічною радою, загверДJlo/ється завідуючим закл~ 

та ПОГОДJlo/єТься з відповідним органом упраміння освіти та відповідн 
установою державної санітарно-епідеміологічної слуЖ5и. 

43. План роботи дошкільного закладу схвалюється ПlЩaroгічною рад 
закладу; затверДJlo/ється керівником закладу і поroДJlo/.ється. з управлін. 

освітою Броварської місько їради. 
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4.4. У дошкільному заклапі визначена українська мова навчання та 

виховання дітей. 

45. Дошкільний заЮІад працює за проrpамою розвитку та виховання 

дитини раннього віку \~З,ернятко», ,БЮQВОЮ програмою розвитку дитини 

дошкільного віку <6\ у Світі» затверджених Міністерством освіти і науки, 
молоді та спор1У Укра'IНИ, Базовим компонентомдошкільноїосвіти (державний 

стандарт), проrpамою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 

старт» та навчапьно-методичними посібниками відповідно до «Типового 

перепіку обов'язкового обладнання навчапьно-наочних посібників та іrpашок в 

ДНЗ», затвердженого Міністерством освіти і науки України від 11.092002 р. N!! 
509. 

4.6.ЗаЮІад може організовувати освітній процес за одним чи кількома 

пріоритeruими напрямками ( художньо-естетичний, ФізкулЬ1УРНО-ОЗДОРОВЧИЙ, 
музичний, І)'манітарний, корекційний тощо). 

4.7. Дошкільний заклад може додавати додаткові освітні послуги, які не 
визначені Державною базовою проrpамою, лише на основі угоди між батьками 

та дошкільним заКJIадом у межах rpанично допустимого навантаження дитини, 

визначеного Міністерством освіти і науки, молоді та спор1)' УІ<ра'rnи разом з 

Міністерством охорони здоров'я УІ<раїни, а саме: І)'рткова робота спрямована 

на розвиток індивідуапьних здібностей вихованців відповідно до запи1)' і 

потреб батьків. 

4.8. У дошкільному заЮІаді обов' язково до виконання Закон УкраіНи «Про 
дошкільну осві1)'» в частині ОХOlmення дошкільною освітою дітей 5-ти річного 

віку. 

V. Організація харчування в дошкільному закладі 
5.1. Порsщок забезпечення продуктами харчування визначається 

управлінням освіти, наоснові закупівельних угод з торгівепьними організаціями, 
що несуть відповідальність за якість продукrів харчування. 

52. Дошкільний заклад забезпечує збапансоване З-ох разове харчування 
дітей, необхідне для іХ нормапьного роС1)' і розвитку із дотриманням 

на1)'Рапьного набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров'я 
УІ<раіНи спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спор1)' УІ<раrnи за 

погодженням з Мінфіном УІ<раіНи. 

53. Харчування дітей, які перебувають у дошкільному заЮІаді менше 
шести годин, його формИ і іqНl1Ніcrьвизначаються за до моменістю з батьками 
або особами, що іХ замінюють. 

5.4. Контроль за орган ізацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, 
смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів рем ізації продуктів ПОКJIадається на 
медичних працівників та завідуючого дошкільноro заКJIаду. 

VI. Організація медичного обслуговування в дошкільному закладі 
6.1. Медичне обслуroву вання дітей у дошкільному заЮІаді здійснюється 

на безоплатній основі штатними медичними працівниками та лікарем фirIіапу 

дитячоїполiКJIініки міста Бровари КиївсьКої області, і передбачає проведення 
обов'язкових медичних оглядів перед riрофirIактичними щепленнями. 
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проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплен~ 

надання невід кп адної медичної допомоги на до госпітальному етапі 

організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про ц 

багьків або осіб, які 'ІХ замінюють. 

Медичні огляди проводяться вузькими 

охорони здоров'я згідно графіків, затверджених 

сп ец іал істами упрам інн 

головним лікарем дитячо 

полікп ініки, та погоджених з упрамінням освіш міськоїради. 

62. До основних обов'язків медичних працівників дошкільного заклад: 
належать: моніторинг стану здоров'я, фізичного та hepbobo-психічНОІ1 

розвитку дітей, надання їм невідкпадної медичної допомоги; організація 

проведення медичних оглядів, у тому ЧИCfIі поглиблених, профілактичних, т 
лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; здійснення контроЛІ 

за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режим 

навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; медичний контрол 

за виконанням санітарно-гігієнічного та проmепідемічного режиМ} 

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, ЯІ 
'ІХ заміНЮЮTh, та працівників закпаду. 

63. Дошкільний закпад надає приміщення і забезпечує належні умови дл 
роботи медичного персоналу та проведення лікувально - профілактични 

заходів. 

6.4. Контроль за медичним обслуговуванням здійснюється завідуючи 
дошкільного закпаду, головним лікарем Броварської цеН1Ральної районн, 

лікарні тауправлінням освіти міськоїради. 

VII. Учасники навчально-виховного процесу: 
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є 

- діш дошкіл ьного віку; 
- завідувач закладу; 

- виховатeJIЬ-Методист; 

- вихо ватетІ і; 

- ВЧИТeJIЬ-ЛОГОПед; 

- практичний психолог; 

- iнcтpyкrop з фізкультури; 

- музичний керівник; 

- кер івни ки ІУртків; 

- медичні працівники; 
- помічники ВИХОБareJIів; 

- батьки або особи, які їх замінюють. 
72. Форми морапьного і матеріального заохочення учасників навчальн 

виховного процесу: 

- преміювання; 

- грамоти управління освіш, гОловного управління освіти Hayl 

МіністерстВаосвіш і науки, молоді та спорту України; 

"- подяки Київської обласної ради, почесні грамош КиЇВської облш 
державної адміністрації та міського голови; 

- почесний знак « Відмінник освіти України»; 
- державні нагороди. 
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73. Правади1ИНИУ сферідошкіпЬНОїосві1И: 

- безпечні та нещкідливі для ЗДОРQ~'я умови у-три манн я, розвитку, 
виховання і навчання; 

- захист від будІтЯКОЇ інформації, пропаганди та агітації, що заlЩЗЄ шюди 

іТздоров'ю, морanьному тадуховному розвитку; 

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

дитини, а таю ж фізичного та психічного насильства, приниження їі гідності; 

- здоровий спосіб житrя. 
7.4. На посаду педагогічного працівника дошкіпьного заЮІаду 

призначається особа з високими моральними яюстями, яка має відповідну 

педагогічну осві1)' з освітню кваліфікаційним рівнем магіс-тра, спеціапіста, 
бакапавра, молодшого спеціапіста (ДО введення в дію Закону Укра·Жи «Про 

осві1)'» вишу або середНЮ спеціапьну осві1)'), а також стан здоров'я яких 

дозволяє виконувати професійні обов'язки. 

75. Трудові відносини регулюються заюнодавством УкраіНи про працЮ, 

Законами УкраіНи «Про осві1)'», «Про дошкіпьну осві1)'», іншими нормативио

правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами вну-трішнюго 
-трудового розпор~ку. 

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

практичний психолог приймаються на робо1)' засновником (управлінням 

освіти), всі інші педагогічні працівники та оБC/JУГОВУЮЧИЙ персонап 

дошкіпрНОГО закладу приймаються на робо1)' завідуючимдошкіпьного закладу. 

7.7. Педагогічні працівники дошкіпьного закладу підлягають атестації, 

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

положення про атестацію педагогічних працівників УкраіНи. 
7.8. Педагогічні працівники мають право: 

- на віпьний вибір педагогічно доціпЬНИХ форм, методів і засобів робо1И з 
дітьми; 

- браш участь у роботіорганів самовр~ування; 
- на підвищення квanіфікації , участь у методичних об'єднаннях, нарадах; 
- дос-трокову атестацію на о-тримання відповідної категорїі .та 

педагогічного звання; 
- вносити пропозиції щодо поліпшення робо1И дошкіпьного заЮ1аду; 
- на захист професійноїчесті та ВI1acHoїriдHOcri; 

- на соціапьне та матеріanьне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об'єднуватися в професійні спілки та бу1И членами інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 
- інші права що не суперечать законодавству УкраіНи. 

79. Педагогічні працівники зобов'язані: 
- виконуватиста1)'т дошкіпьного заЮ1аду, посадові інс-трукції, правила 

bhy-трЇШнюго -трудового розпор~ку, умови -трудового договору; 
- ДО1римуватись педагогічної ernки, норм загапьнолюдсьюї морал~ 

поважати гідність ди1:инита їі батьків; 

- забезпечувати емоційний юмфорт, захист дитини Від будь-яких форм 
експлуагації та дій, які шкодять ії здоров'ю, а також від фізичного і 
психологічного насильства; 

- браш участьуробоТї педагогічної ради та інших заходах,·поВ'язаних з 
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підвищенням про.фесіЙно.го рівня, педагогічно.їмайстерно.сті; 

- виконувати накази таро.зпо.рмження керівництва; 
- співпрацювати з сім'єю вихо.ванця дошкільно.го закшщу з питань 

навчання і виховання дітей; 

- сприяти зздо.воленню по.пи1У батьків надо.даткові о.світні пла1Ні по.слуги; 
- інші о. бо. в' язки, що. не суперечать законо.давству Укра"ІНи. 

7.10. Працівники до.шкільно.го заЮlЗДУ несуть відпо.відanьність за 
збереження життя, фізичне і психічне здо.ро.в'я дитини згідно. з чинним 

законо.давством. 

7.11. Працівники до.шкільно.го заЮlЗДУ відпо.відно. до. статті 26 Закону 
України «Про. забезпечення санітарно.го та епідемічно.го благопо.луччя 

населення» про.хо.дять безо.rтmні медичніо.гшщи о.дин раз напівро.ку. 

7.12. Працівники, які систематично. по.рушують ста1УТ, правила 

внутрішнього ро.зпо.рмку до.шкільно.го заЮlЗДУ, не виконують по.садо.вих 

о.бо.в'язків, умови ко.лективно.го до.говору або. за результатами атестації ( для 
педагогічних працівників), не відпо.відають займаній по.сзді, звільняються з 

ро.бо.ти від по. відно. до. чинно.го законо.давства. 

7.13. Права батьків, або. о.сіб, які іХ замінюють: 
о.бирати та бути о.браними до. о.рганів гро.мздського само. врядування 

до.шкільно.го навчanьно.го заЮlЗДУ з питань навчання та вих о. ванн Я дітей; 

брати участь в по. кращенн і о.рганізації навчально.-вихо.вио.го про.цесу та 

зміцненні матеріanьно.- технічно.їбази заЮlЗДУ; 
захищати в о.р ган ах гро.мздського само.врмуваннязаЮlЗДУ тау 

відпо.відних державних і судо.вих о.рганах законні інтереси і права сво'lХ дітей; 

відмо.влятись від запро.по.но.ваних до.даткових о.сві1Ніх по.слуг; 

- захищати законні інтереси cвov. дітей у відпо.відних державних о.рганах 

і суді. 

7.14. Батьки або. о.соби, які іХ замінюють, зо.бо.в'язані: 
- своєчасно. вно.сити пла1У за харчування дитини вдо.шкільно.му заЮlздіу 

встано.влено.му законо.м по.рмку; 

- своєчасно. повідо.мляти про. можливу відСУ1Ність або. хворо.бу дитини 

вихо. ватеп я групи або. медичну сеС1рУ до.шкільно.го закпзду; 

- в разі не відвідуваннядитино.ю до.шкільно.го закпзду про.1Ягом трьох днів 

по.дати до. від ку про. стан здоро.в'ядитини; 

- сл ід ку вати за стан о м здо.ро. в' Я дитини; 

VIII. Управління дошкільним закладом 
8.1. Управліннядошкільнимзакпздомздійснюєгься його власником

Бро.варською міською радою, або уповноваженим о.рганом - управлінням 

о.світи. 
82.Безпосереднє керівництоо ро.боlOЮ заЮlаду здійснює Йо.го завідуючий, 

який призначаєгься і звільняєгься з по.сади засно.вником або уповноваженим 

о.ргано.м управл іння освіти з до.триманням чинного заЮJнодавства. 

83 Завідуючийдошкільн~мзакпздом: 
- - створює сприяmиві умови для здійснення навч an ьно-вихо.вного процесу 

в закп ад і, відповідає за рeanізацію завдань дошкільно.їосвіти; визначених 

Законом УIq)аuш "Про дошкільну осві1)'''та забезпечуЄ"рівень дошкільної 
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по.дати до. від ку про. стан здоро.в'ядитини; 

- сл ід ку вати за стан о м здо.ро. в' Я дитини; 

VIII. Управління дошкільним закладом 
8.1. Управліннядошкільнимзакпздомздійснюєгься його власником

Бро.варською міською радою, або уповноваженим о.рганом - управлінням 

о.світи. 
82.Безпосереднє керівництоо ро.боlOЮ заЮlаду здійснює Йо.го завідуючий, 

який призначаєгься і звільняєгься з по.сади засно.вником або уповноваженим 

о.ргано.м управл іння освіти з до.триманням чинного заЮJнодавства. 

83 Завідуючийдошкільн~мзакпздом: 
- - створює сприяmиві умови для здійснення навч an ьно-вихо.вного процесу 

в закп ад і, відповідає за рeanізацію завдань дошкільно.їосвіти; визначених 
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освіПІ у межах державних вимог дО. її зміс1)' і обсЯJ)'; 

- здійснює керівництво і контрользадіяльніС1Ю дошкїlIьного заю1ЦЦУ; 
- діє від імені зам ацу , предстаВJIЯЄ його в усіх державних та інших 

органах, установах і.орпщїЗаціях, УЮІ@ає,уірди з юридичними та фізичними 
особами; ". 

РОЗПОРЯджається в установленому порЯдку майном і коштами 
дошкільного заЮІаду і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та 

збереження матер іал ьно-технічноїб ази заЮІацу; 

- видає накази, обов'язкові для виконання працівниками дошкinьноro 

заЮІацу, контролює іХ виконання; 

приймає на робо1)' та звїlIьняє з неї працівників заЮІацу (lq)iM 
вихователя-методиста, практичного психолоra, вчителя-логопеда, яких приймає 

наробо1)' началЬНИКУПРaВJJінняосвіru); 

- організовує додю-кові послуги, спрямовані на поліпшення доrnяду, 

оздоровлення, виховання, навчання дітей; 

- контролює організацію харчування і медичноro обслуговування дітей; 
- штатний РОЗЮІад в межах фонду заробітної ПЛЮ'И, утоореного в 

установленому ПОРЯдку, затверДХо/єупраВJIіння освіПІ; 
- затверДХо/є правила внутрішньоro трудооого РОЗПОРЯдку, посацові 

інстру кції працівників за поroдженням з педaroгічною комісією; 

- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, проruпожежних вимог та 

інших умов, щодо охорони жиля і здоров'я дітей; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 
виховання і навчання дітей ·іх віко вим, психофізіологічним здібностям і 

потребам; 

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

замінюють; 
- щорічно зві1)'Є про навчально-виховну, методичну, економічну і 

Фінансооо-господарську діяльність дошкinьного заюнщу на загальних зборах 
колективу і батьків або осіб, які іХ замінюють. 

8.4. На посацу завідуючоro дошкinьним заЮ1ацом призначається особа яка. 
є громацянином України має відповідну вищу педагогічну осві1)' не нижче 
освітнього кваліфікаційного рівня «cnеціаліC'D), стаж педагогічної робоru у 

сфер і дошкin ьно ї освіПІ не менш як три роки, а тако ж організаторські здюності, 

та стан здоров' я якої не перешкоджає зДій.сненню професійних обов' язків. 

85. Призначення на посаду ТазвїПьненняз посади завідуючого та його 
Зас1)'пника здійснюється начальниюм УПРaвrIіння освіПІ. 

8.6. Колегіальним постійно діючим органОМУПРaвrIіння дошкinьним 
закладом є педагогічна рада закладу, ПОРЯдок створення яюї, склад та 
повноваження визначаються Законом УIq>аїни « Про дошкільну осві'І)'». До 

складу педагогічної ради вх:одягь усі педагогічні працівники дошкільного 
закладу, завідуючий та його Зас1)'ПНИКИ, медичні іІрацівники, інші cnеціаліс1И. 
Можуть вх:одиru голоВи батьківських комітетів. На засідання педагогічноїраци 
можуть бут запрошені представники rpомацських організацій, педагогічні 
працівники загальноосвіmіх навчальних закладів, бlПЬКИ, що мають право 
дорацчого голосу . 

ГОЛОlЮю.педагогічної раци є завідуючий дошкільного закладу. Зі сюнщу 
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педагогічноїради обирається секретар на навчальний рік. 

П(щагогічнарадазакладу: 

- РОЗГЛЯдає питання навч ал ьно-вихо вио го процесу у дошкільному закладі 
та приймає відповідні рішення; 

- орган ізовує робо1)' щодо підвищення квал іфікації п(щагогічних 
працівників, розвитку іХ творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 

пер(Щового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення З інших питань професійноїд іял ьності педагогічних 
працівників. 

Робота П(щ аго гіч ної ради планується довільно відповідно до ПО1реб 
закладу . 

Кількість засідань педагогічноїради становить не менше4-х нарік. 

Засідання педагогічної ради є правомочним за умови присутності 2/3 від 

загального CКJ1aдy іХ членів. Рішення приймаються простою більшіс11О голосів. 

8.7. Органом громадського саМОВРЯдування дошкільного заКJIаду є 

загальні збори членів 1рудового колективу та батьків або осіб, які іХ замінюють. 
Засідання загальних зборів є правомочним за умови присутності 2/3 від 

загального cКJ1aдy іХ членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. 
Збори скликаються нерідшеодного разу нарік. 

Загальні збори: 

- обирають раду дошкільного закладу, її членів та голову, встановпюють 
термін їх повноважень; 

- заС/ІУХОВУЮТЬ звіт керівника дошкільного закладу, голови ради 

дошкільного закладу з питань ста1)'ТНОЇ діяльності, дають їй оцінку таємним 

або відкритим голосуванням; 

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово

господарсьюїдіяльностідошкільного закладу; 

- затверД"о/ють основні напрямки lЩосконалення роботи розвитку 
до ш кіл ьного закладу. 

8.8. У період між загальними зборами діє рада до шкіл ьного закладу. 
Кіл ькість засідань ради визначається за ПО1ребою. 

Рада дошкільного заКJIаду організовує виконання рішень загальних зборів, 

розглЯдає шляхи поліпшення умов та :щобутrя дошкільної освіти, зміцнення 
матеріально-технічної бази, поповнення й виюристання бюджe-ry закладу; 
вносить пропозиції ЩОДО морального і матеріanьного заохочення учасників 

навчanьно-виховного процесу, погощкує зміст і форми роботи з п(щaroгічно~ 

освіти батьків. 
До CКJIaдy ради дошкільного заКJIаду обираються пропорційно працівники 

від Пf;Цaroгічного юлективу і батьків або осіб, які іХ замінюють. Засідання ради 
дошкільного закладу є правомочним, ЯЮЦО В нюму бере участь не менше дюх 

1ретин від загального складу її членів. Рішення приймається простою 
більшістю від присутніх. 

89.У дошкільномУ закладі може діяти ІііКJIувальна рада - opгail: 
самОВРЯдУвання, який формується з ПРf;Цставників органів виконавчої влади, 

підприємств, установ, наВчanьних закладів, організацій, окремих громадян з 
метою зanучення громЗдсьюсті до вирішення проблем освіти, забезпечення 
спрюrmивих умов ефективної роботи дошкільного заКJ1аду. 
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Пікnувanьнарадау скпаді 7-,]Sосіб створюється зарішенням загanьних 

зборів або ради закладу освіти. 

Члени пікnувanьної ради обираються на загanьних зборах дошкільного 

закnаду і працюють нагро'мадських засадm.:. Очолює пікnувanьну раду голова, 

який обирається на її засіданні з ЧИC/lа членів піклувanьної ради. Кількість 

засідань визна'ІаЄТЬСЯ'ІХ доціл ьністю, але не менше, ніжчотири рази на рік. 

Основними завданнями пікnувanьноїради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, навчanьними закnадами, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі; сприяння зміцненню 

матер іanьно-технічної, кул ы)'но-спортивної,, корекційно-відновлювan ЬНО4 

ліку вan ьно-оздоровчої бази закл аду; сприяння зanученню додаткових джерел 

фінансування дошкільного закладу; сприяння організації та проведенню 

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

виховного процесу; організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників 
дошкільного закпаду; С'ІИмулювання творчої праці педагогічних працівників; 

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

сприяння соціanьно-правового захиCl)' учасників навчanьно-виховного процесу. 

ІХ. Майно дошкільного закладу 

9.1. Відповідно до рішення Броварської міської ради Ni369-14-06 від 

20.l02011p. «Про припинення права КОРИCl)'вання земельними ділянками, 
затвердження технічної документації із землеуc-rpою щодо передачі в оренду 

та у постійне КОРИCl)'вання земельних ділянок, поновлення договорів оренди 

земельних ділянок, надання дозволів на складання технічної документації по 
офоРМJIенню права кориc-ryвання земельними ділянками, надання дозволів на 

розроблення проектів землеуc-rpою щодо відведення земельних ділянок 

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської 

радю) дошкільному закп ад і передано в оперативне управління земельну 

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

ігрові майданчики, інші матеріanьні цінності, вартість яких відображена у 

бanансі закпаду та цеН1рanьноїбухгanтеріїупраміння освіти міськоїради. 
92.ДошкільниЙ закпад кориCl)'ЄТЬСЯ приміщенням, обладнанням, 

відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством, Положенням про дошкільний навчanьний закп ад , цим 

Cral)'ТOM. 

Х. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу 
10.1. Джерелами фінансування дошкільного закпаду є кошти: 
- місцевого бюджery; 

- багьків або осіб які їх замінюють; 
- добровільні пожертвування і цілюві внески фізичних і юридичних осіб, 

інші кошти, не заборонені чинним законодавством УкраіНи. 
102. Дошкільний закпад за погодженням із засновниюм має право: 

- придбати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- 01римувати допомоry від підприємств, установ, організацій або фізичних 
осіб; 
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- фінансу ваш за рахунок масних коштів заходи, що cnрияють пол іпшенню 

матер іan ьно-технічноїбази дошкільного закладу; 

- здаваш в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльноcrі згідно із 
законодавством. 

103. СтаШС111чна звітність Ф85-К про діяльніcrь дошкільного закладу 
здійснюється відповідно до чинного законодавcrва. 

10.4. Порядок ведення дііlOоодства і бухгаптерського обліку в 

дошкільному закладі визначається законодавством, нормашвно-правовими 

актами MHicrepCТBa освіш і науки, молоді та спор1)' Уkpаїни та інших 

центрапьних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні 

заклади. 

За рішенням засновника (масника) закладу бухгаптерських облік 
здійснюється через центрапізовану бухгаптерію. 

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу 

11.1. Державний Ю:>нтроль за дотриманням дошкільним закладом 

державних вимог щодо зміc-ry, рівня і обсягу дошкільної освіш здійснюється 

Броварською міською радою,упрамінням освіти Броварської міськоїради, 

Міністерством освіш і науки, молоді та спор1)' Уkpаїни, ueHТPaJ1bHi органи 

виконавчої мади. 

112. Основною формою I\DНТРОЛЮ за діяльністю дошкільного закладу є 
державна атестація, яка прооодиться не рідше одного разу на десять років у 

порядку, встаноменим Міністерствомосвіш і науки, молоді та спор1)' Уkpаїни. 

113. Зміст, форми, періодичність ю:>нтролю, не пов'язаного з навчапьно
виховним процесому дошкільному закладі, встаномюється заСНОВНИI\DМ. 

ХІІ. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу. 

12.1. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу здійснюється за 

рішенням Броварської міськоїради. 

122. Порядок реорганізації чи ліквідації дошкільного заЮІаду 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

ХІП. Внесення змін до Статуту 

13.1. Зміни та доповнення до Cra1)'1)' здійснюється в тому ж порядку, що й 
прийнятгя Cra1)'1)' . 

Міський голова І.В.СапоЖКD 
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