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І. Загальні ПОJlоженнSL 
1.1. Дошкільний навчальний заклад комбінованоro типу (gcna-садок) 

«Сонечко» Броварської міської ради Київської облаcri, скорочена назва ДН~ 
«Сонечко», (далі - дошкільний заклад), створений на підставі рішенИ'І 
Броварської міської ради Київської області X~ 666-35-05 від 27.03.2008 p.~ 

прийнятий безоплатно у комунальну власність територіальної I1Юмади 

м. Бровари від ВАТ «Поcriйно діючого будівельного поїзда Х!! 2». 
Дошкільний навчальний З~ад комбінованого типу для дітей віком від 2 

до 6 (7) років, до cКJIaдy якого в.ходять групи загального розвитку, спеціальні, 
групи (логопедичні), різновікові, короткотривалого перебування. 

1.2. Юридична адреса ДНЗ: 07400, Київська обл.~ місто Бровари, 
вулиця Короленка, буд.74, тел. 34-6-48. 

1.3. Заклад є бюджетною установою комунальної власності тери

торіальної громади міста Бровари, від імені якої виступає Броварська міська 
рада. 

1.4. Дошкільний заклад безпосередньо підпорядкований ynpавлінmo 
освіти Броварської міської ради. Підпорядковувач здійснює фінансування 

дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпеченЮІ, надає необхідні 
будівлі з оБЛадНанням та матеріалами~ організовує будівннШ'Во і peMoкr 
приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне 

обслуговування дітей. 
1.5. Дошкільний заклад в своїй діяльноcri керуєrься Конcnnyцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 
законодавчими aкraми, актами Президента України, Кабінету MiHiC1lJiB, 
наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спор1)', інших центральннх 

органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальниА 
заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 
р. N!! 305, даним CтaтyroM. 

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку із своїм 

найменуванням, штампи власного зразка, бланки з власними реквізитами, 

реєстраційний рахунок в opraнax Державного казначеЙcrва. 

1.6. Головною метою дошкільного закладу є реалізацїI права дитини на 
здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб ГРОМЗJUlн у нагляді, догляді та 

оздоровленні дітей~ створення умов дnя їх фізичного, розумового і ДYXOBHOro 

розвитку, вихованЮl національної свідомості. поваги до історії та любові до 
у країни у дітей всіх національностей, які навчаються у дошкілЬНОМУ закладі, 

формування у дитини дошкільного віку моральних НОРМ, набyt"ЛI нею 
жкгтєвого соціального досвіду, надання методичної і консультаційної допомоги 

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

забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її 
задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних 
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о соблию стей, КУЛЬ'l)'рних ПО1реб, провадження екcnериментальної та 
інноваціАноїдіяльності. 

1.7. Діяльність дошкільного заІО1аду нanравлена на реалізацno оаіОНіИХ 
заццань дошкільної освіm: збереження та зміцнення фізичного і психічного 
здоров' я дітей; формування іХ особиcroсті, розвиток творчих здюностей та 

нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовносП проДовжувam освлу, 

внmнання вимог Базоюг0 юмnонента дошкільної освіm, надання батькам і 
дітям додarmвих oCBhнix послуг. 

1.8. д>шкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснюєдіяльність 
в межах шмnетенції, пер (щбсп еної чинним заюНОДавстІОм: 3аюном УІ<раШи 

«Про освпу», 3аюном УІ<раіНи «Про дошкільну осві1У», Положенням та даним 

Ста1УТОМ. 
д>шкільний заклад стюрює базу перСОНaJlЬНИХ даних дітей та 

працівників, здЇйаІЮЄ іХ обробку відповідно до 3аюну Уlq)allIи «Про захист 

персональних даних». 

19. Дошкільний заклад несе відповідальність пер(щ особою, 

су aJ іл ьство м і дер жаюю за: 

- забезпечення рівня дошкільноїосвіm, визначених 3ашном Уlq)аШи «Про 
дошкільну освПу»; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до іІ 

зміС1У, рівня та обсяry; 
- ДО1Римання фінансоюї дищипліни та збереження матеріально-теснічної 

бази. 
1.1 о. Взаємо відносини між дошЮл ьним заЮІ адом з юридичними і 

фізичними особами визначаються угодами, що СЮІадені між ними. 

11. КошшеК1Уваннядоmкїльного закладу. 
2.1. ' Дошкільний заЮІад розрахований на65 місць. 
22. Дошкільний заЮІад маєодновіmві та р ізновію ві rpупи. 

23. у дошкільному закладі фунщіонують Il'упи загального розвиТlo/, 

спеціальні та mротко1рИвалого перебування дітей. 

2.4. В дошкільному закладі діють Il'упи з peJlGlМOM робо1И: 3; 1030; 
14 годин. 

25. Кіл ькість дітей в групах: 

в rpупах загального розвитку: 

від 2 до 3 років - до 15 осіб; 
від 3 до 6 (7) років - до 20 осіб; 
різновіюваrpупа -до 15 осіб; 

в групах mроТI<DТРИвалого перебування - до 15 осіб; 
в лоroп~ичній групі - 15 дітей. 

2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу в Il'упи загального розвитку 
здійснюється завідуючим на підставі заяви батьків або осю, що іХ замінюють, з 
додаванням Н8С1Упних документів: 
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- мсщичнадовідІ<аПРО craн здоров'яди1ИНИ; 
- довідІШ діл ьничного лікаря про епідеМІОлогічнеоroчс:ння; 

- свідоцтю про народження дишни. 

2.7. Під час прийому дітей до дошкільного закл~ його ю:рівник 
зобов'язаний ознайомиш батьків 350 OCD, які іх замінюють, із Cлnyroм 

ЗаІО1зду, іншими документами, що регламен1)'ЮТЬ діяльність даноro заклацу. 

2.8. Д:>шкільний заклад веде в установленному порядку обпік дітей, які в 

нюму виховуються та навчаю~я. 

2.9. За ДИ1Иною зберігається міще в дошкільному З31Онщі у разі її 

хюроби, каран1ИНУ, перебування у лікувальній установі, санаторії, на час 

відпусгJ<И багьків або осю, які їх замінюють, а тamж у лimit перІОд - 75 днів 
(нt:3злежно вщ періоду відnyCТlGt ). 

2.10. Вщрахування дітей З дошкільного заlОНЩУ t.«>жс :щійafЮвamсь на 
підставі медичного висновку про стан здоров' JI ДИ1Ини; за бажаннJIМ батьків, 

ооо осіб, які їх замінюють; юли ДИ1Ина не відвідує заlОНЩ без поважних 
причин більше місяця; у разі невнесення пnam за харчування ПРОТJlГOм дюх 

місяців без поважних причин. 
2.11. Переведс:ннядітеА З однієї І1'упи до іншої, формування ноlЮСТІЮ

рених груп здїйапоЄТЬСJl Н3l1рикінціоздоровчоro перІОДУ (кінецьссрпня). 

2.12. Адміністрацїи дошкільного зaкrIзду зобов'язана письМ>во. 
повідомити батьків про відрахування ДИ1Ини не менш JlК за 10 калС8Д~НИХ 
днів. 

Зооороняється безпідставне відрахування ДИ1Ини З дошкільного заклацу. • 
2.13. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат ciMrj 

З метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвкгку, 
але не відвідують дошкільний заКЛ<Щ та надає консультаційну допомоry CiMrї. 

2.14. Діти, які перебувають у дошкільному закладі за короткотривалим 
режимом чи під медико-педaroгічним шпронатом, берyrься на облік у закладі. 

ІІІ. Ре"А\ИМ робо1И дошкільноro закладу 

З.l. Дошкільний ЗaIOlЗД має: 

- п' ятиденний робочий 1Ижцень; 
- вих іднідні: субота, неділя, святюві; 

- щоденний І1'афік робоm - 3 7.00 до 1730; 
- чергова І1'упаз 1730 до 2030. 
З2. За бажанНJlМ батьків або осю, які їх замінюють, та відповідним 

рішенням власника, за поroдженням з управлінням освїlИ у дошкільному 
ЗаІО1аді мо же зміню8а1ИСЬ режим робо1И, який персщбачає організацію 
IQ'Jротю1рИ валоro та цілодобоюro перебування дітей . 

IV. ОрганЬація навчально-виховноro процесу 
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4.1. Навчальний рік в дошкільному ЗаюІаді починаєтьсЯ 01 вереаІЯ і 
закінчується ЗІ травнЯ Нас1Упного року, З оздоровчий період - 3 01червня по 
ЗІ серПНЯ. 

42. Діяльність дошкільного ЗaIOlаду реmамен'ХУЄІ'ЬСЯ планом робо1И, 

ЯКИЙ сюнщається нз навчальний рік і оздоровчий перІОд, асвалюється 

п~aroгічною рздою, затверДJIo/ється завідуючим ЗЗЮІзду та ПОГОДJlo/ється з 

відповідним органом управління освіти та відповідною устаноюю державної 

сан hзpно-enід еміологічної слуЖ5и. 
43. ПЛан робо1И дошкільного заюІаду асвалюється педагогічною радою 

ЗаюІаду, загверДJlo/єгься керівниюм ЗЗЮІаду і погод~ється з управлінням 
освiroю Брощ>сьюї місьюїради. 

4.4. У дошкільному закладі навчання та виховання дітей прооодиться 
науІ<раіНській мові. 

4.5. Д>шкільний ЗЗЮІад працює за Державною базоюю програмою 
«3ерюrrю», Базовою проrpамою розвкrкy дкrини дошкільного віку «Я у Світі», 

затверджених Міністерством освhи і науки, t.l)лоді та аІОР'І)' УIq>аїни, Ба:ювим 

юмпонентом дошкільної освhи (державний cтaнд~T), програи>ю РОЗВіТКУ 
старшого дошкільного віку «Впевнений cтap'D> та навчально-мeroдичними 
поcl5никами відповідно ДО «Типооого переліку обов'язююго обладнання 
навчально-ноочних посюииків та іграшок в ДИЗ», затвердженого 

мін істер стю м освіти і нау ки У J<pаїни від 11.092002 р. Н! 509. 
4.6. ЗаюІад може організовувam освітній процес за одним чи кільюма 

прюритemими напрямками ( ХУДО)IQIЮ-ecтemчний , ФізКУЛЬ1Урно-о:щороmий, 
музичний, ry ман ітарний 1Ощо). 

4.7. д>шкільний ЗаЮІЗД може нздавam додarюві осві1Ні поcnym, Які не 
визначені Державною базоюю програмоЮ,лише на основі угоди між батьками 
та дошкільним заЮlЗДОМ у межах гранично ДОПУС1Июго навантажеННЯ ДИ1Ини, 

визначенЬго Міністерстоом освhи і науки, юлоді та СПОр'І)' УІ<раіНи разом з 
Міністерстюм охорони здоров' Я УІ<раїни, а саме: ryртюва робота спрямована 
на рОЗВИ1Ок індивідуальних здl5ностей вихованців та відповідно до запи'І)' 

ПО1реб батьків. 

4.8. У дошкільному заЮІадіобов'язюве виюнанняЗаюну УІ<раіНи «Про 
дошкільну осві1)'» в Ч3СПІні охоплення дошкільною освiroю дітей S-1И річного 
віку . 

v. ОрганЬація харчуваШІЯ в дошкільоому закладі 
5.1. ПОРjЩОК забезпечення продуктами харчуванНЯ визначаєтьсЯ 

управлінням освіти, на основі закупівельних угод з торгівельними організаціями, 

що несуть відповідальність за Якість продуктів х~чування. 
52. Д:>шкільний ЗaIOlЗД забезпечує збаланоованеЗ-ох разове харчування 

дітей, необхідне ДЛЯ їХ нормального рОС'І)' і розвитку із ДО1риманням 
юпуральноro набору продукгів, визначених Міністерстоом охорони :щоров'я 

Уlq)аїни mільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спор'І)' Уlq)а"Іни за 
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України спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за 

погодженням з Мінфіном України. 

5.3. Харчування дітей, які перебувають у дошкільному закладі менше 
шести годин. його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками 

або особами, що Їх замінюють. 

5.4. Контроль за організаuією та якістю харчування, вітамінізаuією страв, 
смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізаuії продуктів покладається на 

медичних праuівників та завідуючого дошкільного закладу. 

"І. Організація медичнОІ О оБС.іlY1ОВУВЗННЯ в дошкіJIЬНОМУ JЗКJlзді 
6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється 

на безоплатній основі штатними медичними праuівниками та лікарем філіалу 

дитячої поліклініки міста Бровари Київської області, і передбачає проведення 

обов'язкових медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, 

проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, 

надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, 

організаuію заходів ДJlЯ госпіталізаuії (у разі показань) та інформування про ие 

батьків або осіб, які Їх замінюють. 

Медичні огляди проводяться вузькими спеuіалістами управління 

охорони здоров'я згідно графіків, затверджених головним лікарем дитячої 

поліклініки, та погоджених з управлінням освіти міської ради. 

6.2. До основних обов'язків медичних праuівників дошкільного 

закладу належать: моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово

психічного розвитку дітей, надання Їм невідкладної медичної допомоги; 

організаuія і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних, та лікувально-оздоровчих заходів, оиінка їх ефективності; 

здійснення контролю за організаuією та якістю харчування, дотримання 

раuіонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального 

навантаження; медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 
протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітниuької роботи 

серед дітей. батьків або осіб, які Їх замінюють, та праuівників закладу. 

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально - профілактичних 

заходів. 

6.4. Контроль за медичним обслуговуванням здійснюється керівником 

закладу, головним лікарем Броварської uентральної районної лікарні, 

управлінням освіти міської ради. 

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

- діти дошкільного віку; 
- завідуюча закладу: 
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- методист; 

- вихователі; 

- вчитель-логопед; 

- практичний психолог; 

- інструктор з фізкультури; 

- музичний керівник; 

- керівники гуртків; 

- медичні працівники; 

- помічники вихователів; 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

7.2. Форми морального і MaTepia..'lbHO/O заохочення учасників навчально

виховного процесу: 

преміювання; 

- грамоти управління освіти, головного управління ОСВІТи науки, 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; 

- подяки Київської обласної ради, почесні грамоти Київської обласної 

державної адміністрації та міського голови; 

- почесний знак «Відмінник освіти України»; 
- державні нагороди. 
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 

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

виховання і навчання; 

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

..-і здоров 'ю, моральному та духовному розвитку; 

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

дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження Ті гідності; 

- здоровий спосіб життя. 
7.4. Педагогічними працівниками дошкільного закладу можуть бути 

особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну 

освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, 

молодшого спеціаліста ( до введення в дію Закону України «Про освіту» -
вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я яких дозволяє 

виконувати професійні обов'язки. 

7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

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

правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

7.6. Педагогічні 

дошкільного закладу. 

роботу засновником. 

працівники приймаються на роботу завідуючим 

Вихователь-методист та психолог приймаються на 

7.7. Педагогічні працівники дошкільного закладу 

яка є обов'язковою і здійснюється один раз на 5 років. 
7.8. Педагогічні працівники мають право: 

підлягають атестації, 
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- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 

виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним здібностям і 

потребам; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами. яКІ їх 
замінюють; 

- шорічно звітує про навчально-виховну. методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах 

колективу і батьків чи осіб, які їх замінюють. 

8.4. На посаду завідуючого дошкільним закладом призначається особа, яка 
є громадянином України, має відповідну вишу педагогічну освіту не нижче 

освітньо-кваліфікаційного рівня «(спеціаліст», стаж педагогічної роботи)' сфері 

дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та 

стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. 

8.5. Призначення на посаду та звільнення з посади завідуючого та його 
заступників здійснюється начальником управління освіти. 

8.6. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним 
закладом є педагогічна рада закладу, порядок створення якої, склад та 

повноваження визначаються Законом України « Про дошкільну освіту)}. До 
складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники дошкільного 

закладу, завідуючий та його заступники, медичні працівники, інші спеціалісти. 

Можуть входити голови батьківських комітетів. На засідання педагогічної ради 
можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні 
працівникизагальноосвітніх навчальних закладів, батьки, що мають право 

дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільного закладу. Зі складу 

педагогічної ради обирається секретар на навчальний рік. 

Педагогічна рада закладу: 

- розглядає питання навчально-виховного процесу у дошкільному закладі 
та приймає відповідні рішення; 

- організовує роботу шодо підвишення кваліфікації педагогічних 
працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 
працівників. 

Робота педагогічної ради планується довільно - відповідно до потреб 
закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік. 

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

загального складу її членів. Рішення приймаються більшістю голосів. 

8.7. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є 

загальні збори членів трудового колективу та батьків чи осіб, які їх замінюють. 

Засідання загальних зборів є правомочним за умови присутності 2/3 від 

загального складу Їх членів. Рішення приймаються більшістю голосів. 



11 

Збори скликаються не рідше одного разу на рік. 

Загальні збори: 

- обирають раду дошкільного закладу, ії членів та голову, встановлюють 

термін їх повноважень; 

- заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради 

дошкільного закладу з питань статутної діяльності, дають їй оиінку таємним 

або відкритим голосуванням; 

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово

господарської діяльності дошкільного закладу; 
- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи розвитку 

дошкільного закладу. 

8.8. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. 
Кількість засідань ради визначається за потребою. 

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, 

розглядає шляхи поліпшення умов та здобyrrя дошкільної освіти, зміuнення 
матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету закладу, 

вносить ПрОПОЗИUI1 щодо морального і матеріального заохочення учасників 
навчально-виховного проuесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної 

освіти батьків. 

До складу ради дошкільного закладу обираються пропорuійно праuівники 

від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють. Засідання ради 

дошкільного закладу є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох 

третин від загального складу Ті членів. Рішення приймається більшістю від 

присутніх. 
8.9. у дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган 

самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, 

підприємств, установ, навчальних закладів, організаuій, окремих громадян з 

метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. 

Піклувальна рада у складі 7- J 5 осіб створюється за рішенням загальних 
зборів або ради закладу освіти. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного 

закладу і праuюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, 

який обирається на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість 

засідань визначається їх доuільністю, але не менше, ніж чотири рази на рік. 

Основними завданнями піклувальної ради є: 

співпраuя з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаuіями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на 
поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі; сприяння зміuненню 

матеріально-технічної, культурно-спортивної, кореКUJино-відновлювальної, 

лікувально-оздоровчої бази закладу; сприяння залученню додаткових джерел 

фінансування дошкільного закладу; сприяння організаuїі та проведенню 

заходів, спрямованих на охорону життя і здоров'я учасників навчально-
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дошкільного закладу; cmмулювання творчої праці п~агогічних працівниЮ:в; 
всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним ЗаІОІцдом; 
сприяння соціал ьно-праю Юг0 захисту УЧааіИків навчально-виховного проце<-у. 

ІХ. Майно дошкільного закладу 

9.1. Відповідно до рішення Броварсьmї місьmї ради N2369-14-06 від 
20.102011р. «Про припинення права mристування земельними ділянками, 

затвердження технічної документації із землеуС1рОЮ щодо передачі в оренду 

та у постійне mристування зе'6erIЬНИХ ділянок, поновлення догоюрів оренди 
земельних ділянок, надання дозюлів на складання технічної документації по 

04х>РМЛенню права mриСІуВЗННЯ земельними ділянками, надання дозюлів на 
розроблення проекrів землеуetpою щодо відведення земельних ділянок 

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень БроварсыDїї мїсьmї 
радІО> дошкільному закладу передано в операІИвне управління земельну 

ділянку, будівл~ споруди, юмунікації, інвентар, обладнання, СПОР1Ивні та 
ігрові мзйданчиІ<И, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у 
балансі заЮ1аду та центральноїбухгалтеріїуправлінняосві1И місыcDради •. 

92.Д>шкільниЙ заклад ЮРИС1Ується приміщенням, обладнанням, 
відв~еною териmрією, РОЗПОРJЩжається ними у межах, передбачених чинним 
зamнодавством, Положенням про дошкільний навчальний З8ЮІад, ЦИ)( 

Cra1Y101d. 

х. Фінансово-гоmодарО»кз діяльність дошкільною закладу 
10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є mШ1И: 
- MiCLmгo бюдЖС1)'; 
- батьків ооо осю, які їх замінюють; 
- добровільні пожертву вання і цілюві внески фізичних і юридичних осю, 

інші ICDш1И, не зсі50ронені чиннимзаюнодавстЮМУlСраіНи. 

102. д>шкільний заклад за погодженням із засновниюм має право: 
- придбant необхідне йому обл (Щнання та інше майно; 

- 01рИМУвam допомоry від підприємств, установ, організацій ооо фізичних 
осіб; 

фінансува1И за рахунок власних юштів заходи, що аІрИЯЮП 
поліпшенню матер іал ьно-техн ічноїб ази дошкільного закладу; 

:щавати в оренду npиміщення, споруди, обладнання юридичним 'П 

фізичним особам для провадження осві1НЮЇ діяльності згідно [; 
заmнодавство м. 

103. Crа1ИС1Ична зві1Ність Ф85-К про діяльність дошкільного заЮІад) 
:щійснюється відповідно до заmнодавства. 

10.4. ПОР$Щок ведення дітlOЮДСТва і бухгanтерсьmго обліку ] 
дошкільному закладі визначається заmнодавством, hopmambho-npаювиМl 

акraми Міністерства осві1И і науки, молоді та CIl0Р1У УІ<раіНи та іншю 
центральних органів виmнавчої влади, яким підПОРJЩmвуються дошкільн 



ІЗ 

заюнщи. 

За рішенням засновника (власника) 38КJ1зду бухгалтерський облік 
здійснюється через централізовану бухranтерію. 

ХІ. КОН'lpОЛЬ за діяльністю доmкілЬНОro закладу 

11.1. Державиий юнтроль за дотриманням дошкільним заЮ1адом 

державних вююг щодо зміС1)', рівня і обсяry дошкільної освіш здійснюється 

Бро вар сьюю місьюю радою, у npавл інням освіш Бро варсько ї місью ї раци, 
Міністерстюм освіти і науJ<И, rюлоді та cnор1)' Уtq>aПlи, цен1ральні органи 
виюнавчої вrнщи. 

112. ОСНОІІІОЮ <tюрюю юнтролю за діяльніС1Ю дошкільного заюнщу є 
державна агестація, яка проюдиnCя не рщше одного разу на десять років у 
ПОРjЩКУ, встановленому Міністерсгюм OCBfrn і науlGf, молоді та aIOP'lY 

Уl<раіНи. 

113. Зміст, форми, перюдичність ЮН1ролю, не пов'язаного з навчanьно
виховним процесому дошкільному заюнщ~ встановnюєrьcя З8СНовниюм. 

ХІІ. Ліквщаціи та реорraнhaція дошкільного закладу. 

12.1. Jllквідація та роорганізація дошкіл ьного заюнщу здійснюєгься за 
рішенням Броварсьmї місьюїраци. 

122. ПОРJЩОК роорганізацїї чи ліквідації дошкільного з8КJ1ацу 
зд ійснюється відповідно до чинного законодавства. 

ХПІ. Внесении зміндо С131У1У 
13.1. Зміни тадоповНt1Iня до Cnny1)' здійснюєгься в roму ж пормку, ЩО Й 

прийнятrя Cnny1У. 

МіСЬJ<ИЙ голо ва І.В.Canожю 
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