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РІШЕННЯ 

Про зміну профілю 
дошкільних навчальних закладів 

«Золота риБКа», «Барві ною), «Теремки» 
та ПРИЙНЯ1їя нової редакції статутів. 

Розг~~~и ~одання "від 03.0~.2007 po~ Н!! 1051 управління освіти 
Брова~СЬКОI MI~ЬKOI ради Про ЗМІНУ профІЛЮ дошкільних навчальних 
заклад;в "Золота рибка", "Барвінок", "Теремки" та прийнятгя нової редакції 
~тaтynB", на виконання Закону України "Про дошкільну освіту", пункту 3. 
Положення про дошкільний навчальний заклад", затвердженого 
по~тановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 за Н!! 305, керуючись 
спшьним наказом МаН Украіни та МОЗ України від 27.03.06 року за Н!! 
240/ 165 про "Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів 
(груп) компенсуючого типу" та відповідно до потреб громадян, 
керуючись п.зо ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань соціального 
захисту населення, охорони здоров'я та довкілля міська рада 

вирішила: 

1. Управлінню освіти Броварської міської ради (начальник Онищенко В. І.) 
створити на базі дошкільних навчальних закладів <~Золота риБКа», 
«Барвінок», «Теремки» санаторні дошкільні навчальні заклади 
компенсуючого типу (зі спеціальними та санаторними групами): 

1.1. Створити на базі дошкільного навчального закладу «Золота рибка» з 
, 02.01.2008 року санаторний дошкільний навчальний заклад 

'" компенсуючого типу (зі спеціальними та санаторними групами) для 
дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції (6 груп). 

12. Створити на базі дошкільного навч~ног~ закладу <<Ба.!'віною) з 
','02.01.2008 року санаторний ДОШК1л~нии навчальнии заклад 
компенсуючого типу (зі спеціальни~и та санаторними групам~) ~ЛЯ 
дітей, що потребують дієтичного ЛІкування (3 групи); для ДІТ~И ~ 
неспецифічними захворюваннями орга.чів диxam?I. (3 ~~); для Дlтеи 
із захворюваннями серцево-судинної системи (1 ГРУПУ)·' " ,/ 

ЗАТ ,,6р088РС"'" dpY'f8pн11" 2005 Р. 311М, НІ155-2000 
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I.З. Створити на базі дошкільного 
01 09 2008 ... навчального закладу «Теремки» з 
.. р. санаторнии дошкільний навчальний заклад 

к?м~енсуючог? типу (зі спеціальними та санаторними групами) для 
ДІтеи з раННІМИ проявами туберкульозної інфекції (З групи) з 
~еспеЦИфIЧНИМИ захворюваннями органів дихання (2 групи) для ді~ей 
ІЗ захворюванням серцево-судинної системи (1 групу). ' 

2. Організаці~ хар;ування дітей у цих дошкільних навчальних закладах 
проводити ВІДПОВІДНО до санаторних норм для вікових груп. 

З. Витрати на >:римання санаторних дошкільних закладів «Золота 
риб~а», «БаРВІНОК», «~еремки» проводити в межах асигнувань, 
ВИДІлених на галузь «ОСВІта». 

4. Оплату праці та утримання батьківської плати за перебування дітей в 
закладах компенсуючого типу проводити згідно з чинним 

законодавством. 

s. У зв'язку зі зміною профілю дошкільних навчальних закладів 
«Золота рибка», «Барвінок», «Теремки» розпочати з 02.01.2008 
року поступове закритrя груп для дітей з позитивним тубвіражем, із 
врахуванням вимог туберкульозного відділення при Центральній 
районній лікарні щодо терміну перебування дітей з ранніми проявами 
туберкульозної інфекції: ДИЗ «Віночок» - 1 група, «Ластівка» - 2 
групи, «Катюша» - 1 група, «Барвіною) - 2 групи. 

6. Управлінню освіти передбачити введення, у разі потреби, до 
штатних 

розписів дошкільних навчальних закладів «Золота рибка», 

<<Барвінок», 
«Теремки» додаткових штатних одиниць медичного та обслуговуючого 

персоналу. 

7. Затвердити в новій редакції статути таких дошкільних навчальних 
закладів: 

7.1. Санаторного дошкільного навчального закладу компенсуючого типу 
зі спеціальними та санаторними ГРУllами «Золота рибка» (додаток 
1 ). . 

7.2. Санаторного дошкільного навчального закладу компенсуючого типу ЗІ 
спеціальними та санаторНИМИ групами «Теремки» (додаток 2 ). . 

7.З. Санаторного дошкільного навчального з~аду компенсуючого типу ЗІ 
спеціальними та санаторнимИ групами « БаРВІНОЮ) (додаток З ). 

8. Внести зміни до пункту 1 рішення Броварської MiC~.KOЇ paд~ .. N!! 447 ~1 -
24 від IS квітня 2004р. <<Про затвердження НОВОІ редакцl1 cтaтynB», 
виЮІЮЧИВmи такі підПУНКТИ: 1.2; 1.9; 1.10. 



9. Внести зміни до пункту 1 рішеИНJI Броварської міської ради Н! 702 - 33 
- 04 від 14.04.0Sp. « Про внесеИНJI ЗМів до статутів дошкільних 
навчальних закладів », виключивши такі рSlД1(И: 
Доппdльний навчальний заклад « Теремки» м. Бровари Київської 
області; 

Доппdльний навчальний заклад « Золота риБК8» М. Бровари Київської 
області; 

Дошкільний навчальний заклад « Барвінок » М. Бровари Київської 
області. 

10. Контроль за виконанНJIМ цього рішення ПОЮІасти на заступника міського 
голови Шестопал л.п. 

Секретар міської р 

м.Бровари 
Від Мо 1t.1dJI71· 
Н!! Ь7В -!Jt;:pf 

~В.Сапожко 



.l..l.U~ilИИИ; . 

_ начальник управліншІ освіти 

пОГОДЖЕНО: 

_ заступник міського голови 

- во оо начальника юридичного Відділу -
.. о о 

гоповнии спеЦІалІСТ 
• І 

- начальник загішьного відділу 

..... . ... - гопова ПОСТ1ИВОI КОМІС11 
з питань соціального захисту населеВВSI, 
охорони здоров' я та довкілля 

~-Т.M. Чепіга 

~~~~~_ Н.Іо Гиатюк 

--+....,--:=-J-- В.По Бarmoк 



СТАТУТ 

,,",UAil'L"UK 1 

дорїШеИВJI 
Броварської міської ради 

Від 20.12.07 
Н!! 556-30-05 

САНАТОРНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
КО~НСУЮЧОГОТИnУ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ТА САНАТОРниМИ ГРYnAМИ 

«ЗОЛОТА РИБКА» 
М. Бровари Київської області 



11 Санаторний дошкільний навчальний заклад · . . компенсуючого типу зі 
:пеціanь~, та caнaTopH~ груп~и (далІ - дошкільний заклад) є правонас ник 
rтtJ3 N!! 20 Золота рибка комБІНОВаного типу створеного на' .~ ОМ 
~& ітету Брова оо. оо' шдставl РlшеННJI 

IlfКОИавчоro ком РСЬКОІ МІСЬКОІ ради народних депутатів трудищих міста 
,ровари ЗО :epB~ 1978р., N!! 208 . 

.доJIП(1ЛЬНИИ ~аклад - це ясла-садок компенсуючого типу для дітей віком від 2 
.ісЯЦШ до 6-7 роюв до складу якого в~одить групи загального розвитку, спеціальні 
-РУПИ компе~с~чого ... типу, санаТОРНІ групи (для дітей з ранніми проявами 
ryберКУЛЬОЗНОІ 1нфеКЦll - 6 груп), групи короткотривалого та цілодобового 
і1еребування. 

1.2. .Заклад є бю~ж~тно~ ~~тановою комунальної власності територіальної 
громади МІста Бровари, ВІД 1меНІ ЯКОІ виступає Броварська міська рада. 

1.3. Юридична адреса ДНЗ: 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар 
Незалежності, буд. ll-б, тел. 5-20-ЗЗ. 

1.4. Дошкільний заклад безпосередньо підпорядкований Управлінню освіти 
Броварської міської ради. Підпорядковувач здійснює фінансування дошкільного 
,вкладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з 
обладнанням та матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх 
господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 

1.5. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією Украіни, 
Законами Украіни "Про освіту", " Про дошкільну освіту", іншими законодавчими 
Ш'ВМИ, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших 
цеm:pальних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 12 березня 200З р. N!! З05, 
даним статутом. 

1.6. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку із своім 
найменуванням, штампи власного зразка, бланки з власними реквізитами, 
реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства. 

1.7. Головною метою дошкільного закладу є реалізація права ДИТИНИ на здобyтrя 
дошкільної освіти задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні 
~тей, створення ~OB для їх фізичного, розумового ї духовного розвитку. 

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань 
ДОшкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; 
формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення 
соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 
Межах компетенції, передбаченої чинним законодавством Законом Украіни "Про 
Освіту". Законом Украіни "Про дошкільну освіту", ~оложенням та даним cтa~OM. • 

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальНІСТЬ перед особою, СУСП1ЛЬством 1 
державою за: 

- забезпечення рівня дошкільної освіти, визначених Законом України "Про 
дО1ID<iльну освіту"; .•.. . 
~ - забезпечення рівня дошкільної освіти У межах державних вимог до 11 ЗМ1сту, РІВНЯ 
- аОбсJIГy' 

-д~имання фінансової дисципліни та збереження матеріально-техні~ої ~ази. 
1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними 1 фІЗИЧНИМИ 

~~ . . 
ами Визначаються угодами, що складеН1 МІЖ НИМИ. 



В. комплектування ДНЗ 

2.1. Дo~~ заклад розрахований на 280 місць. 
2.2. Доmкшь~ заклад має одновікові та різновікові групи 

~ 2.3. У доJПIQJIЬНОМУ закладі функціонують . 
:пеціaJIЬні, та сана:орні компенсуючого типу. групи загального розвитку, 

2.4. ~ ДО~ЛЬ~О~ закладі діють групи з режимом роботи: 1 О ЗО 12 24 
2.5. Кшьюсть ДІтеи в групах: . , , години. 
В групах загального розвитку: 

від 2 місяців до 1,5 року - до 10 осіб; 
від 1,5 до З років - до 15 осіб' . ' 
від з до 7 роюв - до 20 осіб; 
різновікова група - до 15 осіб. 

З спеціальних групах компенсуючого типу: 
. від 4 до 7 років - до 15 осіб; 
З санаторних групах: 

від З до 7 років - до 20 осіб; 
різновікова група - до 15 осіб. 
2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу у групи загального розвитку 

Ідійсmoєrься завідуючим на підставі заяви батьків або осіб, що іх замінюють, з 
1рИЮІ8Даниям наступних документів: 

- медичну довідку про стан здоров ся дитини; 

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення' . ' - СВІДОЦТВ0 про народжеННJI дитини; 

- документи ДЛJI встановлення батьківської плати. 
Прийом дітей до дошкільного закладу у спеціальні та санаторні групи 

[(?мпе~суючоro типу здійснюється завідуючим на підставі рішення ПМІП<, направлеННJI 
ВlДІІОВ1ДВого органу управління освітою та заяви батьків (або осіб, які іх замішають), з 

IІРИЮІаданням наступних документів: 

медичну довідку про стан здоров'я дитини. 
довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, 

• направлеННJI ПМІЖ, 
свідоцтво про народжеНВJI дитини, 
ДОкумент про встановлеННJI батьківської плати. 
2.7. За дитиною зберігаєrься місце в дошкільному закладі у разі ії хвороби, 

карантину, перебування у лікувальній установі санаторії, на час відпустки батьків або 
D~lб, які іХ замінюють , а також у літній період - 75 днів (не залежно від періоду 
ВІДПУстки ). 

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись підставі 
Me~oro висновку про стан здоров'я дитини; за бажанням батьків, або осіб, які іх 
замUnOють; коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місJЩJI; у разі 
Не ВнесеНИJI плати за харчуванНJI протягом двох місяців без поважних причин. 

' .. 2.9. ПереведеННJI дітей з однієї групи до іншої, формування новостворених груп 
jд!ИсВЮється наприкінці оздоровчого періоду ( кінець серПНJI ). . 

2.10. Адміністрація дошкільного закладу зоБОВ'JlЗана письмово ПОВІДомити 
бать' 10' КІВ про відрахування дитини не менш як з~ ~ендарних~. .. 

2.11. ПереведеННJI дітей з однієі ВІКОВОI групи до 1НІПОl, формування 
НОВОСТВорених груп здійснюється наприкiJщі оздоровчого періоду (серпень). 



ІІІ. режим ~ОБОТ~ дошкільного закладу 
3.1. доппольнии заклад має: 
_ п'ЯТИдеННИЙ робочим тижнем, 

І _ вихідні дні: субота, неділя, CBJlТКOBi, 
; • ГРУПИ зб7.00 до 17б·30; з ?ООбдО 1?00; з 7.00 до 20.30, з 7.00 до 7.00 години . 

. 3.2. 3а ажанням атьюв а о ОС~б, які їх З~інюють та відповідним ріmеВИJIМ 
·вnасниха за погодженням з УПР~ІННJIМ ОСВІТИ У дошкільному закладі може 
.змївюватисЬ режим РОБО:И, ... якии передбачає організацію КОРОткоtpИВ8JIОГО та 
'цілодобового перебування ДІтеи за погодженням з управлінням освіти . . 

IV. Організація навчально-виховного процесу 
! 4.1. Навчальний рік в доmкільно~ з~аді починається О 1 вересня і закінчується 
31 ТPВВВJJ наступного року, а оздоровчии пеРІОД - з О 1 червня по 31 серпня. 

4.2. Діяльність дошкільного закладу регламентується планом роботи, який 
СJCJIвдаєrься на нав:альний рік і ОЗДОРОВЧИЙ період, схвалюється педагогічною радою, 
jа~ерджується завІДуЮЧИМ закладу та погоджується з відповідним органом управління 
~СВlТИ. . 

4.3. У доппсільному закладі визначена українська мова навчання та виховання . .. 
Д1теи. 

4.4. Доппсільний заклад працює за Державною базовою програмою ''Малятко'', 
.навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН УкраїНИ. 
. 4.5. 3аклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома 
пріоритетними напрямками ( художньо-естетичний , фізкультурно-оздоровчий, 
. музичний, гуманітарний тощо). 

4.6. Доппсільний заклад може додавати додаткові ОСВІТШ послуги, які не 
визначені Державною' базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та 
дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження ДИТИНИ, 
визначеного МОН Украіни разом з МО3 Украіни, а саме: гурткова робота спрямована 
ва розвиток індивідуальних здібностей вихованців та відповідно до запиту і поtpеб 
батьків. 

~ 
V. Організація харчування в дошкільному закладі 
5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування визначається управлінням 

освіти, цеИtpалізовано. . 
5.2. Доппсільний заклад забезпечує збалансоване трьох І чотирьох разове 

харчування дітей, необхідне для іх нормального росту і р.озвитку із доtpИМ~ 
ватурального набору продуктів, визначених МО3 України СП1ЛЬНО з МОН Укрamи за 
ПоroджеИИJIМ з Мінфіном Украіни. . . 

5.3. Харчування дітей, які перебувають у доппал.ьному закладІ менше шести 
ro~, ЙОГО форми і кратність визначаються за домовлеН1СТЮ з батьками або особами, 
ЩО~ЗА.n~_ . 

М&'УUD.IUють. . .. . 
5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, Вlтам~1ЗацlЄЮ. ctpaв, 

~~8І(ОВИМИ ПОСТJIМИ їжі, санітарним станом харчоблоку, правильН1СТЮ з?еРІ~, 
·~иманиям термінів реалізації продуктів ПОЮІадається на медичних працІВНИКІВ та 
заВІJRn". . 

"Vnlчого ДОlПК1ЛЬного ЗаЮІаду. . .... і 
! 5.5. Організація та відповідальність за харчування ДІтеи в доппальномr захлад 
і ПОІОІадається на Броварську міську раду, управліННJI освіти, а також на завІДуЮЧОГО 



.-n"r.ноro закладу. 
p.o~-

УІ. Організація медичного оБСЛУГОвування в ДОШкіль . 
6 1 Медичне обслуговування дітеи'" у доrпvo: w ному заклаДІ 
· · &&&АиIЬНОМУ заклад' ... ~езОIJJIатній основі штатними медичними працівникам . І ЗД~И~НІОється на 

опіклініки міста Бровари Київської області. и та ЛІкарем фІЛІалу дитячої 
n М'" . 

6.2. e~ ... персон~ зд~йсmo~ ЛікувалЬНО-ПРОфілактИЧНі захо 
станОМ здоров я ДІтеи , органІзацІЄЮ фІЗИЧНОго ВИХовання ди, контроль за 

., . ,загартуванням Дотримання 
саиітаРНО-nnЄНІЧНИХ норм, режимом та якістю харчування V'OHТP , 

'. , й оmoє ПРОХодження меДИЧНОГО огJIЯ.t?' працІВНИКами ДОШКІльного навчального закладу. 

6.3. Допоольний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови ДЛJI оботи 
lt{еДИЧНОГО персоналу та проведеННJI ЛІКУВально - профілактичних заходів. р 

vп. Учасники навчально-виховного процесу 
7.1. Уча~НИІ(ами навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: 
- ВИХОВaнЦl; . ... 
- завlдуІОЧИИ закладу; 
- заступники завідуючого; 
- педагогічні працівники; 
- медичні працівники; 
- помічники вихователів та няні; 
- батьки ( особи, які іх замінюють); 
- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти. 
7.2. Форми морального і матеріального заохочення учасників навчально

ВИХовного процесу: 

- преміювання; 
. - ~амоти Управління освіти, головного управління освіти і науки, Міністерства 

ОСВ1ТИ І науки України; 

. -. ПОДJIКИ Київської обласної ради, почесні грамоти Київської обласної державної 
адм1ll1СТРації та міського голови; 

- Почесний знак "Відмінник освіти Украіни"; 
~ -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 ЇЇ 

ЗДОРОВ'ю, моральному та духовному розвитку; 
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які ППСОДJIТЬ здоров'ю дитини, а 

1'аІсож фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 
- здоровий спосіб життя. 
7.4. Педaroгічними працівниками дошкільного закладу можуть бути особи з 

:CO~ моральними якостями, які мають відповідну педагогічну OCBi~ з .ОСВіТНЬО 
8JJlфІКаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеЦІалІста ( до 

ВВе" • • ) , ~ellНJI в дію Закону Украіни « Про освіту» вищу або середшо спеЦІальну ОСВІТУ, а 
ІаІСО>к Ф .... . б ' СТан здоров'я яких дозволяє виконувати про ес1ИШ о ОВ язки. 
З 7.5. Трудові відносини регуmoються законодавством Украіни про працю, 
n В1(ОВами УКРаіНИ "Про освіту", "Про дошкільну освіту", i~ нормативно
Ра&овИМи актами, прИЙНЯТИМИ відповідно дО вих, правилами ВНУТРІШНЬОГО трудового 
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розпорJJдICY· •• • 
1.6. ПедагОПЧНІ працІВНИКИ ПРиймаються на робо зав· . 

aJ1IадУ. вихователь-методист та психолог ПРиймаютьс ту б ІдуІОЧИМ ДОШКІЛЬНого 
З 11 Педагогічні працівники дошкільного закладу я на ~o оту засновником. 

· · ПІДЛЯгають а ... 
~БОВ'JlЗКОВОЮ і зді~С~ЄТЬС~ один раз на 5 років. тестацІІ, яка є 

1.8. ПедaroпЧН1 працІВНИКИ мають право: 

- ва вільний вибір пеД~ОГічн~ доцільних форм, методів і засобів обо . . 
брати участь У робоn органІВ самоврядування. р ти з ДІтьми, 
ва підвищення кваліфікації, участь у мето~их об'єднанuav . • ПІ&А, нарадах, 

- дострокову атестацІЮ на отримання відповідної категорії та педагогічного 
звання; 

- ввосити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закл . 
Ф ...... . аду, 

- ва захист про еСІИНОІ чеСНОСТІ та власної гідності· .. ' 
ва ,СОЦІальне та MaTepI~:H~ за~езпечення відповідно до законодавства; 

- о? єдн?'8атися в профеС1ИНІ спшки та бути членами інших об' єднань ГPOM8ДJIH, 
Д1ЯЛЬН1сть яких не заборонена законодавством; 

, - інші права що не суперечать законодавству України. 
7.9 Педагогічні працівники зобов'язані: 
-. виконувати статут дошкільного закладу, посадові інструкції, правила 

ВВУТР1ІПНЬОГО трудового розпорядку, умови трудового договору; 

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати 
гідність дитини та її батьків; 

- забезпеЧувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 
експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного і психологічного 
насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з 
підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності; 

- Виконувати накази керівництва; 
- співпрацювати з сім'єю вихованця дошкільного закладу з питань навчання і 

ВИХОВання дітей; 

- сприяти задоволеmпo попиту батьків на додаткові освітні платні послуги; 
t -інші обов'язки, що не суперечать законодавству України. 

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереженвя 
ЖИТrя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством. 
, 7.11. Працівники дошкільного закладу відповідно до стапі 26 Закону України 
'Про забезпечення санітарного та епідемічного благопоЛ)'ЧЧJI населення" проходять 
безОІШатні медичні огляди один раз на півроку. 

7.12. Працівники які систематично порушують статут, правила внутрiпmього 
РОЗПорядку ДОшкіль~ого закладу, не виконують посадових обов'язків, умови 
kоле~ного договору або за результатами атестації ( для пед~огі:НИХ працівників), 
Не В1ДПовідають займаній посаді, звїлыulюьсяя з роботи ВІДПОВІДНО до ЧИННОГО 
заководавства. 

7.13. Права батьків, або осіб, які їх замінюють: 
). - обирати та бути обраними до органів громадського с~ов~ядування 

ДОшкільного навчального закладу з питань навчання та виховання ДІтеи; 
- брати участь в покращенні організації навчально - виховного процесу та 

зміцненні матеріально - технічної бази закладу; . . 
- захищати в органах громадського самоврядування закладу та у ВІДПОВІДНИХ 
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дерЖавних і судових органах законні інтереси і права с .. . .. ВО1Х ДІтей· 
ВІДМОВЛЯТИСЬ вІД запропонованих додаткових осв· . ' 

оо • • ІТНІХ послуг· 
оо захищати закОНН1lнтереси своїх дітей у відповідних , . 
7.14 Батьки або особи, пі їх замінюють, зобов'язані: державних органах І суді. 
оо своєчасно вносити плату за харчування дитини в о . . 
встановленому порядку; д шкшьному закладІ у 
оо своєчасно сповіщати про можливу відсутність або хвороб 
rpупи ~БО м~~чну сестру дошкільного закладу; у дитини вихователя 
оо в разІ не ВІДВІДУВання дитиною дошкільного закладу протягом трьох . 
довідкУ про стан здоров'я дитини; ДНІВ подати 
.. слідкУВати за станом здоров'я дитини; 
оо інші права, ~o не суперечать законодавству України. 

7.15 У разІ не ~иконан~ Об~в'ЯЗків батьками, передбачених чинним 
законодавством у'крatни~ ДОШКlЛЬНИИ заклад може виступати позивачем до суду 
про позбавлення ІХ батьювських прав. 

vш. УпраВJlіння дошкіJlЬНИМ закладом 

8 .. 1. Управління дошкільним закладом здійснюється його власником - Броварською 
МІською радою, або уповноваженим органом. 

8.2.Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його завідуючий. який 
призначається і звільняється з дотриманням чинного законодавства. 
8.3 Зав~чий доппdльним закладом: 
.. створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу в закладі, 

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про 
цоmкiльну освіту"; 

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

установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 
- розпоряджається В установленому порядку майном і коштами ДН3 і відповідає за 

ЦОТРимання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу; 
- видає наказИ, обов'язкові для виконання працівниками дошкільного закладу, 

kоВ1рОJПQЄ їх виконання; 
- приймає на роботу та звільняє з неї працівників закладу ( крім заступника, 

ПСИХолога яких приймає на роботу начальник управління освіти); 
- ОРганізовує додаткові послуги спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, 

ВИХовання, навчання дітей; . ... 
- 1(ОНтротоє організацію харчування і медичного обслуговування Д1теи; 
- ШТатний розклад В межах фонду заробітної плати, утвореного в установленому 

порJlДky, затверджує управління освіти; . . . .. 
: затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадОВІ ШСТРУКЦІІ 

RpвцшВИIdв за погодженням з педагогічною комісією; . 
- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та ІНШИХ 

УМОВ, що до охорони життя і здоров'я дітей; ... 
, - 1(ОНтротоє відповідність застосов~. фо~м, Meт~ДIB І з~собlВ ро~витку, 
ИХОвання і навчання дітей їх віковим, ПСИХОфІЗІОЛОГІЧНИМ ЗДlбнос:~ І п~требам: 

- ОРганізовує різні форми співпраці з батьками або особами, яю ІХ з~~ть, 
_ • ДИЧНУ економічну І фІНансово-

го ЩОРІЧНО звітує про навчально-виховну, мето, . б . 
СПодарську діяльність доппdльного закладу на загальних зборах колективУ І атьюв. 
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84 На посаду завідуючого дошкільним закладом 
• гр' омадяНИНОМ України має відповідну вищу педПРагиз~ачаЄТЬСJl. особа па є 

'ф' . __. опчну ОСВІТУ не нижч 
освітнього хвалІ ІкацlИНОГО РІВНЯ « спеціаліст» стаж . оо е 

• • оо • , педагОГІЧНОІ роботи у 
сфеРІ ДОІПЮЛЬНОІ ОСВІТИ не менш як три роки а також о' " , .. ,рганlзаторсьКl ЗДІбності 
та стан здоров Я ЯКОІ не перешкоджає здійсненню професійних об ,. ' . ов ЯЗКІв. 

8.5. Призначення на посаду та ЗВІльнення з посади завідуючого та йог . .... . о заСТУПНИКІВ 
ЗД1иснюється начальником упраВЛІННЯ освіти. 

8.6. Ко~егіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є 
педагоГІчна рада закладу, .. порядок створення якої, склад та повноваження 
визначаються 3~OHOM ~КР~lНИ « .Про дошкільну освіту». До складу педагогічної 
ради ВХОДИТЬ УСІ пеД~ОПЧНІ .праЦІВНИКИ дошкільного закладу, завідуючий та його 
заступниКИ, меДИЧНІ працІВНИКИ, інші спеціалісти. Можуть входити голови 
батьківських комітетів. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені 
представники rpомадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх 
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: 

- оцішоє результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного 
виконання проrpам розвитку корекційної роботи, виховання і навчання дітей кожної 
віковоі групи; 

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічний працівників, 
розвитку їх творчості ініціативи, впровадження досягнень науки, передового 
педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагоriчних 
працівників. 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного 
закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою ( не менше 
ЧОТИрьох раз на рік). 

Засідання педагогічної ради є правомочним за умови присутності 2/3 від загального 
~lOIaдy їх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. 

8.7. Органом Іромадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори 
ЧJIев~ трудового колективу та батьків або осіб, які їх замінюють. З~~ід~ заг~них 
ЗборІВ є правомочним за умови присутності 2/3 від загального складу ІХ членІВ. РІшення 
ПРИЙМаються простою більшістю голосів. 
Збори СКЛИКаються не рідше одного разу на рік. 
Загальні збори: . .. 
- обирають раду дошкільного закладу, ії членів та голову, встановлюють термІН ІХ 

ПОВноважень; . 
- заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради ДO~HOГO 

Закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку таємним або ВІДКРИТИМ 
ГоЛОСУВанням' •• 
~( - РОЗГЛJIД~ТЬ питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господаРСЬКОІ 

UlJIьИОСТі дошкільного закладу; .' ного 
- затверджуЮТЬ основні напрямки вдосконалення роботи І розвитку доmюль 

38Iotaдy. 

8.8. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу . 
8 



J(inЬкїcть з~сідань ради визначається ~a потребою. 
і ра"а доппольного закладу органІЗОВУЄ виконання рішень заг 
ІЧ". альних зборів , .. «"ає IПJIJIXИ поmпшенНJI умов та здобyтrя дошкіль·· . . ' 

Розг,,~ ... б ... НОl ОСВІТИ, ЗМІцнення 

Ріanьно-теХН1ЧНОl ази, поповнення и використання бюдж 
мате ... '. ету закладу, вносить 
LопозИЦІІ щодо морального І матеРІального заохоченНJI учаснию'в 
;пр • • ф навчально-
виховнОГО процесу, ПОГО~Є ЗМІСТ І орМи роботи З педагогічної освіти батьків. 

ДО складу ради дошюльного закладу обираються пропорційно пр' . . б . ацlВНИКИ ВІД 
педагогічного колективу І аТЬКІВ або осіб, які їх замінюють. ЗасідВННJI ради 
дошкілЬНОГО закладу ~. прав?мо:ним якщо ~ ньому бере участь не менше двох третин 
від загальног~ складу .11 члеНІВ. РІшенНJI ?риимається простою більшістю від присутніх. 

8.9. Поспйним ДІЮЧИМ органом ОПІКИ У вирішенні питань навчально - виховного 
процесу дошкільного закладу є Пі~вальн~ рада, склад якої та напрямки діяльності 
затверджУЮТЬСЯ начальником управЛІННJI ОСВІТИ. 

ІХ. Майно дошкіJlЬНОГО закладу 

9.1. Дошкільний заклад може мати У користуванні чи У власності земельну 
Jdшп<Y спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, 
~oмyнiкaцii, інвентар, обладнаННJI, що набуваються відповідно до чинного 
законодавства. Дошкільний заклад користується приміщенням, обладнанням, 
відведеною територією, розпоряджається ними У межах, передбачених чинним 
законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Статутом. 

х. Фінансово-господарська діЯJlьність дошкіJlЬНОГО заКJIаду 
10.1. Джерелами фінансуванНJI дошкільного закладу є кошти: 
- міського бюджету; 
- батьків або осіб які іх замінюють; 
- добровільні пожертвуванНJI і цільові внески фізичних і юридичних осіб, 
інші кошти, не заборонені законодавством Украіни. 
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником ( власником )має право: 
- придбати необхідне йому обл8ДНaнНJI та інше майно; 
- ОТРимувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних .осіб; 

, - фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють потmпенню 

матеріально-технічної бази дошкільного закладу; . 
- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фІЗИЧНИМ 

особам для проваджеННJI освітньої діяльності згідно із законодавством. . ... 
. 10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здшсвюється 
ВІДп . 

овІДНо до законодавства. .' 
10.4. ПОРЯДОК BeдeННJI діловодства і бухгалтерського обліку в ДO~HOМY 

3~aдi визначається законодавством, нормативно-прав?вими ~ Міністерства 
О~ВlТИ і науки Украіни та інших центральних органШ виконавЧОІ влади, яким 

ПІДпОРядковуються дошкільні заклади. . .... 
За рішенням засновника ( власника )закладу бухгалтерських обтк здшсвюється 

Через централізовану бухгалтерію. 

) ХІ. КОНТРОJlЬ за дїИJlьністю дошкільного заКJIаду . 
Б 11.1. Державний контроль за діяльністю .~о~л:ного закладу 
J.0~apcLl(a міська рада, управління освіти БроварСЬКОІ МІСЬКОI ради,.. и 

llf1СТерством освіти і науки Украіни, центральні органи виконавчо І влад . 

здійснює 
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11.2. ОсНОВНОЮ фОРМОЮ контр~лю за діяльністю доmxiльного закладу є державна 
; (іТ8ЦЇЯ, яка ПРОВОДИ'?СJl не РІдше одного разу на десять років у порядку, 

~ овnеИИМ МОН УКРаіНИ: • 
~~1.3. Зміст, форми, пеРІОД~НІСТЬ контролю, не пов'язаного з навчально-виховним 
l оМ у дошкільному закладІ, встановлюється засновнИ1СОМ ( власником ). 
Ірацес 
і •• . 
І ХІІ Jliквідацїя та реоргаНІзаЦІЯ ДОШКІJlЬНОГО замаду. 

. 12.1. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішеНWIМ 
~ аварської міської ради, або. cy~. 
І р 12.2. Порядок реорганlзацl1 чи ліквідаціі дошкільного закладу здійснюється 
~iдnовідио до чинного законодавства. 

Х1П. Внесення змін до статуту 
13.1. Зміни та доповнення до статуту здійснюється в тому ж порядку, що й 

прИЙDJlТfЯ статуту. 

Завідуючий ДНЗ "Золота рибка" В.М.Комаровська 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 



СТАТУТ 

Додаток 2 
дорішеВНJI 

Броварської міської ради 
Від 20.12.07 
Н!! 556-30-05 

САНАТОРНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
КОмrnffiНСУЮЧОГОТИnУ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ТА САНАТОРНИМИ ГРYllAМИ 

«ТЕРЕМКИ» 

М. Бровари Київської області 



І.ЗАГ АЛЬт ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Санаторний дошкільний навчальний заклад . компенсуючого типу зі 
спеЦІальними та санаторними групами «Теремки"" (. . ... " далІ - доmкшьнии заклад) 
JIВJIJIЄl'ЬСЯ правонаступником дошкільного навчального закладу ? ro4 т 

б. (.. .І,!. « .1 еремки» 
к?м ІНОВаного типу дал~ - ДОШКІЛЬНИЙ заклад) створеного на підставі 
РІшення ви~онавчого КОМІТету Броварської міської ради на о их . 
тру,цящих МІста Бровари 07.03.1975 р., N!!170. Р дн депyrаТІВ 

Дошкільний заклад - це ясла-садок компенсуючого типу ДJIJI ДІ·те'" . . 2· . 6 7 . И ВІКОМ 
ВІД . MIC~IB ДО - РОКІв ДО складу якого входять групи загального розвитку, 
спеЦlальш групи компенсуючого типу, санаторні групи (ДJIJI дітей · 

б .. . Ф з раннІМИ 
проявами ту еРКУЛЬО~НОI ІН екції - 3 групи, з неспецифічними 
захворюваннями .. оргаНІВ дихання - 2 групи, ДJIJI дітей із захворюванням 
с~рцеВО-СУДИННОI системи - 1 група), групи короткотривалого та 
ЦІЛодобового перебування. 

1.2. Дошкільний заклад є бюджетною установою комунальної власності 
т~риторіальної громади міста Бровари, від імені якої виступає Броварська 
МІська рада. 

Юридична адреса закладу: 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, 
вул. Енгельса 4-а, тел.: 97380. 

1.3. Дошкільний заклад безпосередньо підпорядкований управлінню освіти 
Броварської міської ради. Підпорядковувач здійснює фінансування 
дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечеННJI, надає 
необхідні будівлі з обладнанням та матеріалами, організовує будівництво і 
ремонт приміщень, іх господарське обслуговування, харчування та медичне 

обслуговування дітей. 
1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією Украіни, 

Законами України <<Про освіту» , <dIpo дошкільну освіту», іншими 
законодавчими актами, актами Президента Украіни, Кабінету Міністрів, 
наказами мон, інших центральних органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний 
заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 12 
березНJI 2003 року за N!!305, даним статутом. 

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку із своїм 
найменуванням, штампи власного зразка, бланки з власними реквізитами, 
реєстраційний рахунок в органах Державного казначеЙства. 

1.6. Головною метою дошкільного закладу є реалізація права ди-тини---. на ЗДОБFЯ 
доппdльної освіти, задоволення потреб ГPOM~ У нагЛЯДІ, догЛJlД1 ~ 
оздоровленні дітей, створення умов для іх фІЗИЧНОГО, розумового 1 

дуХовного розвитку. . . 
1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на ре~ІЗaцuo ~сновних з~дань 

дошкільної освіти: збереження та зміцнення фІЗичного та .псИХ1~ОГО 
здоров'я дітей; формування їх особистості, розвитку твop~ ЗД1бностеи та 
Нахилів забезпечення соціальної адаптації та ГОТОВНОСТІ продовжувати , . 
освіт. .... жах 

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення 1 ЗД1Исиює .~ ме 
... .. но,nавством Законом УКРаіНИ <dIpo 

компетеНЦl1, передбачеНОl чИННИМ зако ,... 



., 
освіту», Законом Украіни «Про дошкільну . n 
Статутом. ОСВІТУ», оложениsrм та даним 

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою с' . 
державою за: ' успшьством 1 

забезпечения рівня дошкільної освіти визначених З У" 
дoIJ.IКЇJIЬНY освіту», ' аконом краІНИ «Про 

забезпечення рівня дошкільної освіти У межах де жав .•. 
змісту, рівня і обсягу; р них вимог до 11 

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 
бази. 

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними 
особами визначаються угодами, що складені між ними. 

~. КО~ПЛЕКТУВАНВЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
2.1. ДОПІК1ЛЬНИИ заклад розрахований на 180 місць. 
2.2. Дошкільний заклад має одновікові та різновікові групи 

У. до~льному закладі функціонують групи загального розвитку, 
спеЦІальНІ групи ~омпенсуючого типу, санаторні групи, групи 
короткотривалого та цшодобового перебування. 

2.4. В ДОІПІСільному закладі діють групи з денним режимом перебування 
дітей (l0з0, 12, 24 ГОДИНИ). 

2.5. Кількість дітей: 
В групах загального розвитку: 

від 2 місяців до 1,5 року - до 1 О осіб; 
від 1,5 до З років - до 15 осіб; 
від З до 7 років - до 20 осіб; 
різновікова група - до 15 осіб. 

В спеціальних групах компенсуючого типу: 

від 4 до 7 років - до 15 осіб; 
В санаторних групах: 

від З до 7 років - до 20 осіб; 
різновікова група - до 15 осіб. 

2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу У групи загального розвитку 
здійсшоється завідуючим на підставі заяви батьків або осіб, що їх 
замінюють, з прихлад8ННЯМ наступних документів: 
медичну довідку про стан здоров'я дитини. 
довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, 
свідоцтво про народження дитини, 
документ про встановлеННJI батьківської плати. 

Прийом дітей до дошкільного закладу у спеціальні та санаторні 
групи компенсуючого типу здійсшоєrься завідуючим на підставі рimеНШІ 
ПМПК, направлеННJI відповідного органу управління освітою та .З8JIВи батьків 
(або осіб, які їх замішають), з прикладанням наступних докумеНТ1В: 

медичну довідку про стан здоров'я дитини. 
довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточеИНJI, 
направлення ІІМІЖ, 
свідоцтВо про народження дитини' 
документ про встановлеИИJI батьківської ~ати. . ..•. 

2.7. За дитиною зберігається місце в ДОШКІЛЬНОМУ закладІ у разІ 11 хвороби, 



карантину, перебування в лікув~ьній установі с ... 
відпУСТКИ батьків або осіб, які Їх замінюють а т:ТОРІІ,. н~ .. час :ерГОвоі 
Д~B (не залежн~ B~ періоду відпустки). ' ж У ЛІТНІИ пеРІОД - 75 

2.8. ВІДРахування ДІтеи з дошкільного закладу може здійснюватись на підставі 
медичного висновку про стан здоров'я дитини· за бажо'lп7.rn.. б . б 

.б · .. . , UППnIП атьК1В а О 
ОСІ ,JIIQ ІХ замІНЮЮТЬ; коли дитина не відвідує заклад б ' 
б... ез поважних причин 
шьmе МІСЯЦЯ; у разІ не внесення плати за харчування 

двох місяців без поважних причин. дитини протягом 
2.9. ПереведеННJI дітей з однієї вікової групи до іншої формуво'lп7~ 

• u • • ,кппп новостворених 
груп ~l~СНЮЄ:ЬСЯ Н~ИЮНЦІ оздоровчого періоду (кінець серпня). 

2.10. Ад~IНlстра~IЯ ДОШКІЛЬНОГО закладу зобов'язана письмово повідомити 
батьюв про ВІДРахування дитини не менш як за 1 О календарних днів. 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
З.l. Дошкільний заклад має: 

- п'ятиденний робочий тиждень, 
- вихідні дні: субота, неділя, святкові, 
- групи з 7.00 дО 17.ЗО; з 7.00 до 19.00 годин; з 7.00 до 7.00 годин. 

З2. За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, та відповідним рimеИНJIМ 
власника за погодженням з управліННJIМ освіти у дошкільному закладі 
може змінюватись режим роботи, який передбачає організацію 
короткотривалого та щодобового перебування дітей за погодженнвм з 
управлінням освіти. 

4. ОРГАВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
4.1. Навчальній рік в дошкільному закладі починаєrься 1 вересня і закінчуєrься 

31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня. 
4.2. Діяльність дошкільного закладу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється 
педагогічною радою, затверджується завідуючим закладу та погоджується з 
відповідним органом управління освіти. 

4.3. У дошкільному закладі визначена українська мова навчaННJI та виховання . ... 
Д1теи. 

4.4. Дошкільний заклад працює за Державною базовою програмою 
"Малятко", навчально-методичними посібниками, затвердженими МаН. 

4.5. Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома 
пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, фізкультурно-
оздоровчий, музИЧНИЙ, гуманітарний тощо). 

4.6. Дошкільний заклад може додавати додаткові ОСВІТН1 послуги, які не 
визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між 
батьками та дошкільним закладом У межах гранично допустимого 

навантажеННJI дитини, визначеного МаН разом з МОЗ, а саме: гурткова 
робота спрямована на розвиток індивідуальних здібностей вихованців та 
відповідно до запиту і потреб батьків. 

5. ОРГАВІ3АЦІЯ ХАРЧУВАВНЯВ доппальному З~ 
5.1. Порядок забезпечеННJI продуктами харчування визначається управлШНJIМ 

освіти, централізовано. 
5.2. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване 3-х та 4-х разове 



.. 
харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із 
ДО:rPиманняммоннуатур~ьного набору ПРОдукТів, визначених МОЗ Украіни 
сПІЛЬно з . ~аl1~И та за ПОГодженНJIМ з Мінфіном Украіни. 

5.3. Харчування ДІтеи, Я.КІ пер~бувають у дошкільному закладі менше шести 
ГОДИН, його форми І краТНІСТЬ визначаються за домовленістю з батьками 
або особами, що іх заміmoють. 

5.4. Контроль за оргаНіЗ~і?<> та. якістю харчування, вітамінізацією страв, 
смаковими якостями ІЖІ, санІтарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 
медичних працівників та завідуючого дошкільного закладу. 

5.5. Організація та відповідальність за харчування дітей в дошкільному закладі 
покладається на Броварську міську раду, управління освіти, а також на 
завідуючого дошкільного закладу. 

6. ОРГАВІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
вдоm~номуз~ 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на 
безоплатній основі штатними медичними працівниками та лікарем 
філіалу дитячої поліклініки М. Бровари Київської області. 

6.2. Медичний персонал здійснює: 
- лікувально-профілактичні заходи, 
- контроль за станом здоров'я дітей, організацією фізичного виховання, 
загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимом та 

якістю харчування, 
- контроль за проходженWIМ медичного огляду працівниками дошкільного 
навчального закладу. 

6.3. Дошкільний заклад надає приміщеННJI і забезпечує належні умови ДЛJI 
роботи медичного персоналу та проведеННJI лікувально-профілактичних 
заходів. 

7.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕ~ 
7.1. У часниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: 

- ВИХОВ8ІЩі; 
- завідуючий закладу; 
- заступники завідуючого; 
- педагогічні працівники; 
- медичні працівники; 
- помічники вихователів та няні; 
- батьки (або особи, які іх замінюють); . 
_ фізичні особи, які надають освітні платні послуги у сфеРІ 
дошкільної освіти. 

7 2 Ф І· матеРІ·ального заохочеННJI учасників навчально-.. орми морального 

виховного процесу: 

- преміювання; . . 
","'В,n,:uucr ОСВІ·ТИ Головного управліННJI ОСВІТИ І науки, - rpамоти УПРCUJJ~"" , .. 

Міністерства освіти і науки Укр81НИ, . .... б .0 
П . и •• оо ·10 обласної ради ПочеСНІ грамоти КиIВСЬКОІ о лаСНОІ - одяки AnIВСЬКО , 

державної адміністрації та міського голови; 



u 

- Почесний знак "Відмінник освіти Украіни" . , 
державН1 нагороди. 

1.3. Права дитини У сфері дошкільної освіти: 
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови 
виховання і навчання; утримання, РОЗВИТКУ, 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації щ .•. , ' о завдає ШКОДИ 
II здоров Ю, ~оральному та духовному розвитку; 
- захи~т ВІД будь-яких фОРМ. експлуатації та дій, які шкодять 
здоров ю Д~:~НИ, ~ також фІЗИЧНОГО та психічного насильства 
приниження 11 пдносп; , 
- здоровий спосіб житгя. 

1.4. Педагогічними працівниками дошкільного закладу можуть буш особи З 
висо~ морал~н~и .~KOCTJIМ~, які мають відповідну педагогічну освіту 
з ОСВlтньо-квал~фl~ацIИНИМ РІвнем M~CТPa, 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 
внутріпmього трудового розпорядку. 

7.6. Педагогічні працівники приймаються на роботу завідуючим дошкільного 
закладу. Вихователь-методист та психолог приймаються на роботу 
засновником. 

7.7. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка є 
обов'язковою і здійснюється один раз на 5 років. 

7.8. Педагогічні працівники мають право: 
на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з . 
ДІТЬМИ; 

брати участь у роботі органів самоврядування; 
на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах; 
дострокову атестацію на отримання відповідної категорії та педагогічного 
звання· , . 
вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДОІПЮЛЬного закладу; 
на захист професійної чесності та власної гідності; 
на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 
об'єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об'єднань 
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 
imпi права, що не суперечать законодавству Украіни. 
7.9. Педагогічні працівники зобов'язані: . . ... 
виконувати статут доппdльного закладу, посадОВІ шстрyкцn, правила 
внутріmиього трудового розпорЯДІСу, умови трудового договору, .. 
дотримуватись педагогічної етики, норм загальНОЛЮДСЬКО1 моралі, 
поважати гідність дитини та її батьків, . 
забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини ВІД б~дь-~ких фОР~ 
експлуатації та дій, які шкодять ії здоров'ю, а також В1Д ф1ЗИЧНОГО 1 
психологічного насильСТВа, . , 
брати участь у роботі педагогічної ради та ІНШИХ заходах, пов язаних з 



підвищеННJIМ ПРОфесі~ого piBНJI~ педагогічної майстерності. 
виконувати накази кеРІвництва; , . . , 
СПІвпрацювати з СІМ оо вихованця дошкільного закладу 
і виховання дітей; з питань навчанНJI 

~ПР~ з~оволеНlПO попиту батьків на додаткові освітні платні послуги; 
ІНШІ ~БОВ язки, щО H~ суперечать законодавству України. 

7.10. ПраЦІВНИКИ ДОШКІЛЬНОГО закладу несуть відповідальність 
б Ф... за 

з ереження життя, Ізичне І ПСИХІчне здоров 'я кожної дитини згідно з 
~законодавством. 

7.11. Працівники дошкільного закладу відповідно до статті 26 Закону України 
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
насел.ення" про~оДJIТЬ безплатні медичні огляди один раз на півроку. 

7.12. ПрацІВНИКИ, ЯКІ систематично порушують статут, правила внутрішнього 
трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують 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 іх замішоють: 
- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування 
дошкільного навчального закладу з питань навчання та виховання дітей; 
- брати участь в покращенні організаціі навчально-виховного процесу 

та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 
- захищати в органах громадського самоврядування закладу та у 

відповідних державних і судових органах законні інтереси і права своіх 
дітей; 
- відмовлятись від запропонованих додаткових освітніх послуг; 
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 
органах і суді. 

7.14. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 
- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному 
закладі у встановленому порядку; 
_ своєчасно сповіщати про можливу відсутність або хворобу ДИтини 
вихователя групи або медичну сестру дошкільного закладу; 
_ в разі невідвідування дитиною дошкільного закладу протягом 3-х 
днів подати довідку про стан здоров'я дитини; 
- слідкувати за ставом здоров'я дитини; .. 
- іюпі права, що не суперечать законодавству Украши. 

7.15. У разі невиконання обов'язків батьками, передбачених чинним 
законодавством України, дошкільний заклад може виступати позивачем 
до суду про позбавлення їх батьківських прав. 

8. УІІРАВЛIННЯДОппальнимзAКJIAДОМ 
8 .1. Управління дошкільним закладом здійснюється його власником -

Броварською міською радою, або уповноваженим органом. ... 
.... u іДУЮчий JIКИИ 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу ЗД1Исmoє иого зав , 
призначається і звільняється з дотриманням чинного законодавства. 

8.3. Завідуючий дошкільним закладом: 
_ створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного 



процесу в закладі, відповідає з~ реміза . . 
визначених законом України "Про ДОТПV. ЦІЮ зав~ань ДОШКІльної освіти 

. __. uщ.IЛЬНУ ОСВІТУ"· ' 
- зд1ИСIПOЄ кеРІВНИЦТВО і контроль за д1JlЛ.. ' . . . . . ЬНІСТЮ ДОlПК1льного закл 
- ДІЄ ВІД ІмеНІ закладу, представляє його ~; 
органах, установах і організаціях укл в державних та ІНШИХ 
фізичними особами; ,вдає угоди з юридичними та 

- розпоряджається в установленому п .. . .. орядку манном, коштами 
ДОПІК1льного закладу, ВІДПОВІдає за дот имання фі .. . 
та збереження матеріально-технічної баз: закл . наНСОВОІ ДИСЦИПЛІНИ 
- видає накази, Об.?В'ЯЗКОВі для виконання ~івниками дошкільного 
закладу, контролює ІХ виконання· , 
- приймає на роботу та звільняє з неї працівників закладу (крім 
зас:>,пника, психолога, яких приймає на роботу начальник управління 
ОСВІТИ); 

-. організує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, 
оздоровлення, виховання, навчання дітей; 

- KOHТPO~Є організацію харчування і медичне обслуговування дітей; 
- штатнии розклад в межах фонду заробітної плати, утвореного в 
установленому порядку, затверджує управління освіти; 

: затвер~є ~aв~a внутрішнього трудового розпорядку, посадові 
ШСТРУКЦll працIВНИК1В за погодженням з педагогічною комісією· , 
-. забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та 
інших умов щодо охорони життя і здоров'я дітей; 
- контролює відповідність застосовуваних 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; 
- щорічно звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і 
фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних 
зборах колективу і батьків. 

8.4. На посаду завідуючого дошкільним закладом призначається особа, 
яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту 
не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж 
педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як З роки, а 
також організаторські здібності, та стан здоров'я якої не перешкоджає 
здійснеmпo професійних обов'язків. 

8.5. Призначення на посаду та звільнення з посади завідуючого та його 
заступників здійсиюється 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, медичні працівники, завідуючий та його 
заступники інші спеціалісти. 

Mo~ь входити голови батьківсь~ комітетів. На засідання 
педагогічної ради можуть .бути запрошеНІ пре~ставники ГPOMaдcь~ 
організацій, педагогічні працІвники загальНООСВІТНІХ навчальних закл8Д1В, 



батьки, що мають право дорадчог~ голосу. 
Головою педагогічної ради є заві ... . 

СЮІаду педагогічної ради обирається секр:Ч:: ДОWК1льн~го. закладу. Зі 
Педагогічна рада закладу: р навчальнии РІК. 

- оцінює результативність реалізації Держа .. б оо 
хід якісного виконання програм озвит:НО1 азово~ ... пр~грами, та 
виховання і навчання дітей кожної віко:ої груп у, кореКЦIИНОI роботи, . ~ 
- органІЗовує роботу щодо підви"'ення кввл·ф· ... . .. .. ...... І Ікацll педaronчних 
прац1ВНИКІВ, розвитку ІХ :ворчосТі, ініціативи, впровадження досягнень 
науки, ... передов?го педагоnчного досвіду, 
- приимає РІшення з інших питань професій·.. . 
педагогічних працівників. НОl ДІЯЛЬНОСТІ 

. Робота педагогічн?ї р~и пл~ється довільно, відповідно до потреб 
ДОIDК1ЛЬного закладу. КІЛЬКІСТЬ заСІдань педагогічної ради визначається 
за потребою (не менше чотирьох раз на рік). Засідання педагогічної ради є 
правомо~ за умови присутності 2/3 від загального складу їх членів. 
Рuпення приимаються простою більmicno голосів 

8.7. Органом гpo~aдCЬKOГO самоврядування доппсїльноro закладу є загальні 
збори члеНІВ трудового колективу та батьків або осіб які їх 
замінюють: ЗаСі~ання загальних зборів є правомочним ~a умови 
ПрИСУТНОСТІ 2/3 ВІД загального складу їх членів. Рішення приймаються 
простою більшістю голосів Збори скликаються не рідше одного разу на 
рІК. 

Загальні збори: 

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

термін їх повноважень; 
- заслуховують звіт керівника ДOJIIICЇJIьHOГO закладу, голові ради 
доппdльного закладу з питань статутної діяльності, дають ій оцінку 
таємним або відкритим голосуванням; 
- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово
господарської діяльності дошкільного закладу; 
- затвер~ть основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку 
дошкільного закладу. 

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

Рада доппdльного закладу організовує виконання рішень загальних 
зборів, розглядає шляхи поліпшення умов та здобуття дошкільної 
освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й 
використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і 
матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, 
погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків. 

До склцду рцди д~mкiльного закл~ ОБИр~ться пр?порц~~~ 
працівники від педагоnчного колективу 1 батьюв або ОСІб, яю ІХ 
замінюють. 

Засідання ради доппdльного ~акладу є правомо~, ~o В. ньому 
бере участь не менше двох третин ВІД загального СЮІВДУ 11 члеНІВ. Р1Шення 
приймається простою більшістю від присутніх. 



.u. IU 

8.9. ПОСТІИНИМ ДІЮЧ~ органом опіки у вирішенні пит 
процесу ДОШКІЛЬНОГО закладу є піклу ань навчальНО-виховного 

.. вальна рада С"'"ад .. 
напрямки ДІЯЛЬНОСТІ затверджуЮться началь ' . AJj ~KOI та 

НИКОМ УПРавлlНИJI ОСВІТИ. 

• u 9. МАйно ДОШКIJIЬНОГО ЗAКJIAДY 
9.1. ДОШКІЛЬНИИ заклад може мати укористуван . . 

ділянку, спортивні та ігрові МПД НІ :и у влаСНОСТІ земельну 
.. . .... анчики, зони ВІДПОЧИНКУ господа . 

БУДІВЛІ, КОМУНІкаЦll, Інвентар, обладнання що набуваю '. . рсью 
чинного законодавства. ,ться В1ДПОВ1ДНО ДО 

. Дошкільний за~ад користується приміщенням, обладнанням 
ВІдведеною теРИТОРІЄЮ, розпоряджається н ' 

б ими У межах 
перед ачених чинним законодавством Положеuucn.. .' 

u '&иииУІ про ДОllПOЛЬний 
навчальнии заклад, цим Статутом. 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДlЯЛЬmсть ДОШКІЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ 

10.1. ~ерелами фінансування дошкільного закладу Є кошти: 
- МІського бюджету; 

- батьків або осіб, які іх замінюють; 
- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних 
осіб, 

- інші копrrи, не заборонені законодавством України. 
10.2. Доппсільний заклад за погоджеННJIМ із засновником (власником) має 
право: 

- придбавати необхідне йому обладнання та інше майно; 
- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або 
фізичних осіб; 
- фінансувати за рахунок власних коштів заходи, щО СПРИJПOТЬ 
поліпшенню матеріально-технічної бази дошкільного закладу; 
- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 
фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із 
законодавством. 

103. Статистична звітність про діяльність доmкільного закладу 
здійснюється відповідно до законодавства. 

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному 
закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами 
Міністерства освіти і науки Украіни та інших центральних органів 
виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. 

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

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ доппального ЗАКЛАДУ 
11 . 1. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснює. 

Броварська міська рада, управління освіти Броварської міської ради, 
Міністерство освіти і науки Украіни, центральні органи виконавчої влади. 

11.2. Основною формою контролю за Д~ністю дошкільного закп~ є 
державна атестація, яка проводиться не РІДШе одного разу на десять роюв у 

ПОРЯДКУ, встановленому МОН Украіни. 



, , 
11.3. Зміст, форми, періОДИЧН~СТЬ контролю,. не пов'язаного з навчальио

виховним процесом у ДОШКІЛЬНОМУ закладІ, встаНОВJIЮється засновником 

(впасникоМ) 

12 • .1ІІКВІДАЩЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ доmюJIЬНОГО ЗАКЛАДУ 
12.1. Шквідація та реорганізація дошкільного закладу здійсmoєrься за 

рішенням Броварської міської ради або суду. 
12.2. порядок реорганізації чи ліквідації дошкільного закладу здійснюєrься 

відповідно ДО чинного законодавства. 

13. ВНЕСЕІШЯ змm ДО СТАТУТУ 
13.1. Зміни та доповнення до Статуту здійснюються в тому ж порJJДКy, що 

прИЙЮІТТя статуту. 

Завідуючий ДН3 м.д. Зінов'єва 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 
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w • І. Загальні ПОЛоження 
1.1. Санаторнии ДОШКІЛьний навчальний зам 

спеціальними та санаторними групами «Барвіно: ( ко~пенсую~ого .. типу зі 
ЯВЛJlЄТЬСЯ правонаступником дошкільного далІ ДОШКІЛЬНИИ заклад) 
.. 1::'. б· навчального закладу ](017 
(wарв1ИОЮ) ком ІНОВаного типу створеного на· о. -

· Б ... ПІдставІ РІшення виконавчого 
КОМІтету роваРСЬКОI МІСЬКОЇ Ради народних де ат· в . 
Бровари 9 СІЧНЯ 1973 року Н!!9. пут І трудящих МІста 

Дошкільний заклад - це ясла-садок компенсуючого типу зі спеціальними та 
санаторними групами (~я дітей з порушеннями серцево-судинної системи, 
захворюваннями BepXНI~ ~их:шьн~ шляхів та порушеннями mлyнково
кишкового тракту), для ДІтеи ВІКОМ ВІД 2 місяців до б-7 років, до складу ЯКОГО 
входять групи загального розвитку, спеціальні групи, компенсуючого типу та 
групи короткотривалого перебування. 

1.2. Заклад ~ бюджетною >:ста.нов~ю к~.мунальної власності територіальної 
громади МІста Бровари, ВІД ІмеНІ якО1 виступає Броварська міська рада. 
Юридична адреса закладу: 07400, Україна, Київська обл., місто Бровари, 
вул., Короленка, 57-в, тел. 5-22-72. 

1.3. Доппdльний заклад безпосередньо підпорядкований управлінню освіти 
Броварської міської ради. Тnдпорядковувач здійсюоє фінансування дошкільного 
закладу, ЙОГО матеріально-технічне забезпечеlШJl, надає необхідні будівлі з 
обладнанням та матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, іх 
господарське обслуговуванни, харчування та медичне обслуговування дітей. 

1.4. ДоІІІКільниі заклад в своїй діяльноcri керується КонcтиtyЦЇєю Украіни, 
Законами Украіни "Про освіту", "Про дошкільну освіту", ПоложеНЮІМ про 
доппdльний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів Украіни від 12 березНJI 2003 р. N!! 305, актами 
Президента України, наказами МОН України, imпиx центральних органів 
виконавчої влади, рішеННJIМИ місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, даним 

Статутом. 
1.5 Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку із своїм 

найменуванням, і штамп власного зразка, бланки з власними реквізитами, 
реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в 

банках. 
l.б. Головною метою доппсільного закладу є забезпечення реалізації права ДИТИНИ 

на здобуття доппdльної освіти, задоволення потреб громадян у HaгJIJlДЇ, 
догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового ї 
духовного розвитку. . . 

1.7 Діяльність дошкільного ЗаІОІаду направлена на ре8Jl1Зац1Ю основних завдань 

дошкільної освіти: збереження та зміцнеННJl фізичного і психічного здоров'я 
дітей; формування їх особистості, РОЗВИТОК ~орчих здібностей .та нахилів; 
забезпечення соціальної адаптації та готовносп продовжувати ОСВІТУ. . .·v .. 

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає РІшення І ЗД1ИсIПOЄ ДUШЬШСТ: В 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Заковами УкраІНИ 
"Про освіту", "Про дошкільНУ освіту", Положенням і даним CTaТYТ~M. . 

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, СУСПІЛЬСТВОМ 1 

державою за: 



- реалізацію головних завдань дошк' .. . 
України "Про Д~mкiльну освіту"; ШЬНОІ ОСВІТИ, Визначених Законом 
- забезпечення РІВНЯ доwкільної освіти 
рівня та обсягу; у межах державних вимог до їі змісту, 

- дотримання фінансової дисципліни та збереж . 
бази. ення матеРІально-технічної 

1.10. Взаємовідносини між доwкільним заклад . 
особами визначаються угодами що YКJIaдeHI~M. І юридичними та фізичними , МІЖ ними. 

2. Комплектування дошкільного заКJIаду 

2.1. Дошк~льни! заклад розрахований на 280 місць. 
2.2. До~нии заклад Ma~ одновікові та різновікові групи. 
2.3. У доmюльному закладІ функціонують групи загального розвитку спеціальні 

групи компенсуючого типу та санаторні групи. ' 

2
2'54. ~:~~іЛЬ~О~ закладі діють групи з режимом роботи: 10.30, 12,24 години. 
. . AJ.IІJJЮСТЬ ДІтеи в групах: 

В групах загального розвитку: 
- від 2 місяців до 1,5 року - до 10 осіб' . ' - ВІД 1,5 до 3 років - до 15 осіб; 
- від 3 до 7 років - до 20 осіб; 
- різновікова група - до 15 осіб. 
В спеціальних групах компенсуючого типу: 
- від 4 до 7 років - до 15 осіб; 
В санаторних групах: 
- від 3 до 7 років - до 20 осіб; 
- різновікова група - до 15 осіб. 

2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу у групи загального розвитку 
здійсшається завідуючим на підставі заяви батьків або осіб, що іх замінюють, 
з прикладанним наступних документів: 

- медичну довідку про стан здоров'я дитини; 
- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 
- свідоцтво про народження дитини; 
- документи для встановлення батьківської плати. 

Прийом дітей до дошкільного закладу у спеціальні та санаторні групи 
компенсуючого типу здійсшоється завідуючим на підставі рішення ПМІП<, 
направлення відповідного органу управління освітою та заяви батьків (або 
осіб, які їх замінюють), з прикладанням наступних документів: 
- медичну довідку про стан здоров'я ДИТИНИ. 
- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, 
- направлення ПМПК, 
- свідоцтво про народження ДИТИНИ, 
- документ про встановлення батьківськоі плати. 

2.7. 3а дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, 
карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які іх 
замішають (не залежно від періоду відпустки), а також у літній період (75 

днів). 



Відрахування дітей із дошкільного З8КJI .... 
- за бажанням батьків або осіб, які їх зам~ю:':~ ЗДІиснюватись: 
- коли дитина не відвідує заклад без ' 
місяця; поважних причин більше одного 

2.8. 

на підставі медичного висновку про ста ' 
можливість ії подальшого перебування в д~ зд?ров Я ДИТИНИ,. що ВИКЛЮчає 
_ у разі несплати без поважних причин ШБК1Льному заклб адl цього типу; 

. атьками а о особами які їх 
замІНЮЮТЬ, пла~ з~ харчува~~ ДИ:ИНИ протягом двох місяців. ' 

2.9. Переведення ДІтеи з ОДНІЄІ ВІКОВОЇ групи ... ф 
новостворених груп .... дО ІНШОІ, opмyвaнНJI 

ЗДІИСНЮЄТЬСЯ наприкінці оздоровчого п . 
(серпень). ерlОДУ 

2.10. Aдм~icтpaц~ дошкільного закладу зобов'язана письмово повідомити 
батьюв про ВІДрахування дитини не менш як за десять календарних днів. 

3. Режим роботи дошкільного закладу. 
З.l. Доппdльний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. 

Вихідні дні: субота, неділя та святкові дні тощо. 
- групи із 7-30 до 18-00; з 7-00 до 19-00, з 7.00 до 21.00 години. 

З.2. За бажанням батьків або осіб, що їх замінюють та відповідно до рішенНJI 
власника ~a погодженням з управліННJIМ освіти в доІІІКільному закладі 
може ЗМІнюватись режим роботи, JlКИЙ передбачає організацію 
короткотривалого та цілодобового перебування дітей. 

4. Організаців навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. 
4.1. Навчальний рік в дошкільному закладі починається О 1 вересня та 

закінчується 3 1 травня наступного року, а із О 1 червня до 31 серпня -
оздоровчий період. 

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 
який складається на навчальний рік та період оздоровлення, схвалюється 
педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного 
закладу і погоджується з управлінням освіти Броварської міської ради. 
ПЛан роботи на оздоровчий період погоджується з Броварською районною 
санітарно-епідеміологічною службою. 

4.3. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання 
дітей. 

4.4. Навчально-виховний процес в доппсільному закладі здійснюється за 
програмою "Малятко", навчально-методичними листами МОН Украіни. 

4.5. Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома 
пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, фізкультурно-
оздоровчий, музИЧНИЙ, гуманітарний, тощо). 

4.6. Доппdльний заклад може надавати додаткові платні послуги, які не 
визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між 
батьками та доппdльним закладом У межах допустимого навантажеННJI 
дитини визначеного· МАН разом з МОЗ, а саме : гурткова робота 
СПРJIМо~ана на розвиток індивідуальних здібностей вихованців та 
відповідно до запиту і потреб батьків. 



5. Організація харчування дітеі в дошкіJJЬНО 
б ~~~-5 1. порядок за езпечення ПРОдуКТами харчуван 

. освіти, централізовано. ня визначається управлівНJIМ 

5.2. У дошкільному закладі встановлено збалансоване трьох разов 
дітей, необхідне для HOPM~ЬHOГO росту та розвитку із ;oXa~BaвВJI 
натурального набору ПРОДУКТІВ, Визначених МОЗ У.. . тр 8ВВJIM 
України за по:о~ен~ з Мінфіном Украіни. КРаІНИ спшьно з МОН 

5.3. ~арчування Д!теи, ЯК~ перебувають у дошкільному закладі менше 6 ГОДИН 
иого форми І краТНІСТЬ визначаються за домовленіс'ПО з ба б ' 

б ·· . тьками а о 
осо ами, щО ІХ замIНJIЮТЬ. 

5.4. Контроль за організацією та якіС'ПО харчування вітамінізацією . ,страв, 

закладкою ПРОДУКТІВ харчув~ня, кулінарною обробкою, виходом страв, 
см~овими якостями ІЖІ, санІтарним станом харчоблоку, правильністю 
збеРІгання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладаєrься на 
медичних працівників та керівника дошкільного закладу. Організація та 
відповідальність за харчування дітей в дошкільному закладі покладається 
на Броварську міську раду, управління освіти а також на завідуючого 
доппсільного закладу. 

6. Організація медичного обслуговування дітеі в дошкіJJЬНОМУ заКJJвді. 
6.1. Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі здійсmoєrься на 

безоплатній основі штатними медичними працівниками та лікарем дитячої 
поліклініки міста Бровари Київської області. 

6.2. МеДИЧНИЙ персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому 
числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, 
фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, 
загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, 
режимом та якістю харчування, КОНТРОJПOє проходжеННJI медичного oГJIJIДy 

працівниками доппсільного закладу. 
6.3. Доппсільний заклад надає приміщення та забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально - профілактичних 
заходів. 

7. Учасники навчально-виховного процесу . . 
• ад1 є . ДІТИ 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ДОІПЮЛЬному. з~ . . 

доІІП<ільного віку, керівник, заступники керівника, педагОnЧНІ працш~, 
медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або .особи,.ЯКІ ~ 
замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфеРІ ДОІПІС1ЛЬНОІ 

освіти. асників навчально-
7.2. Форми матеріального та морального заохочеНВJI уч 

Виховного процесу: 

- преміювання; .. ... . Київської 
- грамоти Управління освіти БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради, . . 

Мін· а ОСВІТИ І науки ОблдеРЖадміністрації, Управління освіти і науки, Істерств 
УІСраіни; 

- Подяки міської держадміністр~іі; ..". 
- Почесний знак "Відмінник ОСВІТИ УкраІНИ , 



- державНі нагороди в !cтaнo~eHOМY законодавством поря . 
7.З. Права ~ТИRИ у С.феРІ ~ОШКlЛЬної освіти: дку 

- безпеЧНІ та неШЮДЛИВІ ДJIJI здоров'я умови утримаuuа р • .ППn, озвитку, ВиховввWl 
І навчанвя, 

- захис; від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди ії 
здоров ю, ~оральному та ДУХовному розвитку; 

- захист ВІД буд~-яких форм ек~плуатації та дій, які mкoДSlTЬ здоров'ю 
дитини' а .:rакож: фІЗИЧНОГО та ПСИХІЧНОГО насильства, приниження ії гідності; 
- здоровии СПОСІб життя. 

7.4. на посаду педаго~чног~ працівника дошкільного закладу приймається 
особа, яка має ВІДПОВІДНУ вищу педагогічну освіту, З освітньо
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого 
спеціаліста (до введення в дію Закону України <<Про освіту» - вищу або 
середньо-спеціальну освіту) а також стан здоров'я яких дозволяє виконувати 
професійні обов'язки. забезпечує результативність та якість роботи, а також 
фізИЧНИЙ і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'Jl3КИ. 

7.5. Трудові відносини регуmoються законодавством України про працю, 
Законами Украіни "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими 
нормативно-правовими актами, ПРИЙНJlТИМИ відповідно дО них, правилами 
внутрішнього трудового розпорядку. 

7.6. Педагогічні працівники приймаються на роботу завідуючим дошкільним 
закладом. Вихователь-методист та психолог приймаються на роботу 

засновником. 

7.7. Педагогічні працівники мають право: ... 
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, метОДІВ І засоБІВ роботи з 
дітьми; 
- брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах 

тоюцо; . 
- проводити в установленому порядку HayкoBo-дocmднy, експериментальну, 
пошукову роботу; 
- вносити пропозиції юцодо поліпшения роботи закладу; 

. . б ПUІІ' ВІ·ДПОВlДН· о до законодавства; - на СОЦІальне та матеРІальне за езпечецua . б' 
_ об'єднуватися у професійні спілки та бути членами шших о єднань 
громадив, діяльність яких не забороне~а. закон?~авством; 
.. на захист професійної честі та влаСНОl ГІДНОСТІ, .. 
- інші права, що не суперечать зако~одавству УКРаІНИ. 

7.8. Педагогічні працівники зобов'язаю: умови контракту чи 
- вихонувати статут, правила внyrpіШНЬОГО розпорядкУ, 

трудового договору; ... НО М загальНОJПQдської моралі, 
- дотримуватися педагоГІЧНОІ e:шm' р 
Поважати гідність дитини та П батьюв; . будь-яких форм 
- забезпечувати емоційнИЙ комфО~:" захист, ~aкo:Д від фізичного та 
еКСШІуатаціі та дій, які шкодять 11 здоров Ю, 

Психологічного насильства; .нших заходах пов'язаних з ... адитаl , . 
.. брати участь у роботі педагоГІЧНОІ Р • •. майстерНОСТІ, 

• • u івм педагОnЧНОІ 
П1Двиюценням профес1ИllОГО Р , 



загальНОЛ]Qдськоїкультури; 

- ви~онувати накази. T~ розпоряджеННJI керіВництва; 
- СПІвпрацювати з сІМ єю вихованців дОшкільного закладу 
і виховання дітей; з питань навчанНJI 

- сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові ОСВІ·ТНІ· пл . . . б с аТНІ послуги· 
- ІНІП1? ов язки, Щ~ не суперечать законодавству України. ' 

7.1 о. ПрацlВ~ д~шюл~ного закл~ несуть відповідальність за збережеННJI 
житrя~ фІзичне І ПС~lчне здоров я Дитини згідно із законодавством. 

7.11. ПР~ІВ~~ ДОШКІльного закл~ у відповідності до cтaтri 26 Закону 
Украши "Про забезпече~НJI ca~IITapHOГO :а епідемічного благополуччя 
н~селення проходять пеРІОДИЧНІ безоплаТНІ медичні огляди один раз на 
ПІВРОКУ. 

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка 
здійснюєrься, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 
Міністерством освіти і науки України. 

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила 
внутрішнього розпорядку ДНЗ, не виконують посадових обов'язків, умови 
колективного договору (контракту) або за результатами атестації не 
відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного 
законодавства. 

7.14. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу; 
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, 
виховання і навчання своїх дітей; 
- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та 

зміцненні матеріально-технічної бази закладу; .. 
- відмовлятися від запропонованих додаткових ОСВІТН1Х послуг; . 
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах І 
суді; u u 

- приводити та забирати дітей з дошкільного закладу. у будь-якии зручнии 
для них час, заздалегідь попередивши про це виховат~в. 

Батьки або особи які їх замінюють зобов'язанІ:. . 
- своєчасно вносити пл~ту за харчування ДИТИНИ в доппальному закладІ у 
встановленому ~орядку; . u можливість відсутності або 
- своєчасно ПОВІДОМЛЯТИ ДОПІЮЛЬНИИ заклад про 

хвороби дитини; . . потягом трьох днів і 
- в разі відсутності дитини в ДОПІЮЛЬНО~ заклт:. Р 
більше представити довідку про стан здоров я ди , 
- слідкувати за станом здоров'я дитини; .. 
- iвmi права, що не суперечать законодавству УкраІНИ. б чинним 

7 15 б в'язків батьками, перед ачених 
. . У разі невиконання о ~ u може виступати позивачем до 

законодавством Украіни, доппальнии заклад 
суду про позбавлення іх батьківських прав. 

8. Управління дошкільним закладом. . u його власникоМ 
8.1. Управління дошкільним закладом здшСНЮЄТЬСJl 



Броварською міською радою або уп . ' ОВноваженим о 
8.2. Безпосереднє кеРІВНИЦтво робот . рганом. 

• u u ОЮ ДОШКІЛЬного 
завlДУЮЧИИ, якии призначається і звільняється закладу здійснює 
до:рим~ Ч~НОГО законодавства. з посади засновником з 

8.3. ЗавlдуюЧИИ ДОШКІЛЬНИМ закладом 
- створює сприятливі умови для здійсне 
закладі, відповідає за реалізацію завдань д:::ьавч.~ьн.о-виховного процесу в 
України 11 Про дошкільну освіту" та б НОl ОС~ІТИ, визначених Законом 

, за езпечення РІВНЯ до . .. . 
Me~~ держав~ вимог ~o її змісту і обсягу; ШКlЛЬНОI ОСВІТИ У 
-зд~с~~ ке~ІВНИЦТВО І контроль за діяльністю дошкільного закладу. 
- ДІЄ вІД ІмеНІ закладу, представляє його в у . .. . .. СІХ державних та ІНШИХ ор 
установах І оргаНІзацІЯХ, укладає УГОДИ з юрид . ганах, ичними та фІЗИЧНИМИ особ . 
- розпоряджається в установленому ПОРЯДКУ ман". . амк, .. . ном І коштами ДОШКІльного 
закл~ 1 ВІдпов~дає за дотримання фінансової дисципліни б 
матеРІально-теХНІЧНОЇ бази закладу; та з ережеННJI 
- приймає на роботу T~ звільняє з ~оботи працівників дошкільного закладу; 
- видає у межах СВОЄІ компетеНЦІЇ накази та розпорядження KOmpO •• 
виконання. ' JПOЄ ІХ , 
- затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного 
закладу; 

- контроmoє організацію харчування і медичного обслуговувВIШJI дітей· . ' 
: затве~~є. пр~ила ВнутрІШНЬОГО трудового розпорядку, посадові 
ІНСТРУКЦll працІВНИКІВ за погодженням з профспілковим комітетом; 
- забезпечує. дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 
правил, теХНІКИ безпеки, вимог безпечної житrєдіяльності дітей і пра
цівників; 
- контроmoє відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 
виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, 
здібностям і потребам; 
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі 
пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 
- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, пи іх 
замінюють; 
- щороку звітує про навчально-виховну, методичнУ, економічну і фінансово-
господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах 
(конференціях) колективу та батьків або осіб, які іх замінюють. 

8.4. На посаду завідуючого дошкільним закладом призначається особа, яка є 
ГРОМ8ДJIНИНом УкраіНИ, має вищу педагогічну OCBi~ не .. нижче OCBiтньoг~ 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж пеД~ПЧНОІ. ро~оти ! сфеРІ 
доппdльної освіти не менше З роки а також оргаН1заторсью ЗДІБНОСТІ та стан 
здоров'я якої не перешкоджає здійсненню професійних об~В' язків. .. 

8.5. Призначення на посаду та звільнення з посади завІдуюЧОГО та иого 
заступників здійснюється начальникОМ управління освіти.. . 

8.б .ПостіЙНо діючий колегіальний оРган в дошкільному закладІ - п~дагоГІчва 
радв, порядок створення якої та повноваження визначаютьсЯ Заковом 
України «Про дошкільну освіту».. . 

До складу педагогічної Ради входять: керівник і його заступнИКИ, УСІ 



педагогічні працівники закладу медич· . 
М ,нІ працІВНИКи і . 
ожуть входити голови батьківських ко.. ' НШІ спеціалісти 

дорадчого голосу можуть бути предст МІтепв. Запрошеними з право~ 
• о • авники громадських . 

педаГОГІЧНІ працІВНИКИ загальноосвітніх н . органІзацій, 
особи, які іх замінюють. авчальних закладІВ, батьки або 

Головою педагогічної ради є завідуЮ" . 
• о. ЧИИ ДОШКІЛЬНОГО закл З· 

СЮlаду педаГ~ГІЧНОІ ради обирається секретар на навчал ... аду. І 
ПедагОГІчна рада закладу: ьнии рІК. 

- оцінює результативність реалізації Державно·· б·· . 
о І азОВОІ програми та ХІД 

ЯКІсного виконання програм розвитку колекц·" .. б 
• u ,ІИНОІ ро оти ВИХовання і 

навч~ ДІтеи кожної вікової групи, ' 
- органІЗУЄ роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічнии" прац. . 

о. •• • •• • ІВНИК1В, 
розвитку ІХ ТВОРЧОІ ІНІЦІаТИВІ, впровадження досягнень науки 
педагогічного досвіду; , передового 

- пр~а~ рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 
працІВНИКІВ. 

PO~OTa педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 
ДОІПК1ЛЬНОГО закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою ( не 
менше чотирьох на рік). Засідання педагогічної ради є правомочними за 
умови присутності 2/3 від загального складу ії членів. Рішення приймаються 
простою більшістю голосів. 

8.7.0рганом громадського самоврядування дошкільного закладу Є загальні збори 
колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не 
рідше ОДНОГО разу на рік. Засідання загальних зборів Є правомочними за 
умови присутності 2/3 від загального СЮlаду їх членів. Ріmевня приймаються 
простою більшістю голосів. 

Загальні збори: 
- обирають раду дошкільного закладу, ії членів і голову, встановлюють 

термін ії повноважень; 
- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з 
питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку IПЛJIXом таємного або 
відкритого голосування; 
- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-
господарської діяльності дошкільного закладу; 
- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 
доппdльного закладу. 

8.8.У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. До складу 
ради дошкільного закладу обираються пропорційно представники 
педагогічного колективу і батьків, або осіб, які їх замінюють. 

Кількість засідань ради визначається за потребою. 
Засідання ради дошкільного закладу Є правомірним, ЯКЩО в ньому бере 

участь не менше ДВОХ третин ії членів. Рішення приймаються простою 
більшістю голосів присутніх.. . них 

Рада дошкільного закладу оргunзовує викоНання Рlше~ з~. 
зборів, розглядає питання поліпшення умов для здо~уття ДОПООЛЬНОІ ОСВІТИ, 
зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення и використання бюджету 



закладу, вносить пропозиції щодо морал . . ЬНОГО І ма . 
учаснИКІВ навчалЬНо-виховного проце те~lального заохочення 
педагогічної освіти батьків. су, погоджує ЗМІСТ і форми роботи з 

8.9. Постійним діючим органом опіки у ви . . . РІшеННІ питань 
процесу ДОШКІЛЬНОГО закладу є піклув навчалЬНо-виховного . . альна рада, склад .. 
Д1JlЛЬНОСТІ затверджуються начальником . . ЯКОІ та напрямки 

упраВЛІННJI ОСВІТИ. 

9. Майво доmкіJJЬНОГО закладу. 
9.1. Дошкільний заклад може мати у корис . 

ділянку, господарські будівлі, КОМУНікаЦі?7::е~т;и уб власності земельну 
та ігрові майданчики, зони відпочинку' щ б ' о ладнанНJI, спортивні 
чинного законодавства.. ' о на уваються відповідно до 

. Дошкільний з~клад користується приміщенням, обл ан 
ВІдведеною теРИТОРІЄЮ, розпоряджається ними у меж аднб НJIМ, 

ах, перед ачених 
чинним законодавством, Положенням про дошкільний навЧ8JIЬн .. 
цим Статутом. ин заклад, 

10. Фівавсово:господарська діиJJьвість дошКЇJJьного заКJJ8Ду. 
1 0.1. ~ерелами фlНансуванНJI дошкільного закладу є кошти: 

- МІСЬКОГО бюджету; 
- батьків, або осіб, які їх замінюють; 
- добровільні пожертвуванНJI і цільові внески фізичних і юридичних осіб 
інші кошти, не заборонені чинним законодавством України. ' 

10.2. Дошкільний заклад за погодженНJIМ із засновником (власником)має право: 
- придбати необхідне йому обладнання та інше майно; 
- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних 
осіб; 
- фінансувати за рахунок власних коппів заходи, що СПРИJПOТЬ поліпшенню 
матеріально-технічної бази дошкільного закладу; 
- здавати В оренду приміщеННJI, споруди, обладнання юридичним та 
фізичним особам ДЛJI проваджеННJI освітньої діяльності згідно із 
законодавством. 

10.3. Статистична звітність про діяльність доппdльного закладу здійснюється 
відповідно із законодавством. 

10.4. Порядок BeдeННJI діловодства і бухгалтерського обліку в доппdльному 
закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами 
Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 
виконавчої влади, яким підпорядковуються доппсільні заклади. .. . 

За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерськии оБЛІК 
здійснюється через централізовану бухгалтерію. 

11. l(овтрОJJЬ за діИJJьвістю дошкiJJьного заКJIа~. .о. 
11.1. Державний контроль за діяльністю ДO~HOГO з~~ з~~иснює 

Броварська міська рада, управлінням ОСВІТИ. БроваРСЬКОI MICЬ~01 ради, 
Міністерство освіти і науки України, центральНІ органи виконавЧОI ВЛ~. 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю ДН3 є держав~а aTecтaц~ що 
проводиться не рідше одного разу на десять РОКІв У пор дку, 



встановленому Міністерством освіти і науки Украіни. 
11.3. Зміст, форми та періодИЧНі. сть контролю, не пов'язаного з навчanьио

виховНИМ процесом у ДОШКІЛЬНОМУ закладі встановлюється засновником 

(власником). 

12. Ліквідація та реорганізація дошкіJlЬНОГО заКJIаду. 
12.1. Ліквідація та реорганізація дошкілЬНОГО закладу здійснюється за рішенням 

Броварської міСЬК?ї p~ або ~Ylr!' .... '" 
12.2. Порядок реорганlзацll чи ЛІКВlдаЦl1 ДОШК1Льного закладу ЗДІИСНЮєrьсSl 

відповідно до чинного законодавства. 

13. Внесенни змін до Статуту. 
13.1. Зміни та доповнення до Статуту здійснюються в тому ж порядку, що й 

npИЙНЯтrя Статуту. 

Завідуючий ДНЗ 

І.В. Сапожко 
СеКретар ради 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСn 
УПР АВЛІВНЯ ОСВІТИ 

01400 л •. Бровари, вул. Гагаріна 18,"'ел (294) 5-14-81,5-14-82,1-23-79 

-;ід ІК ,~, О:/- Н! (l'Y.L-
НaN!! за __ 

Про внесення питань на 

розгляд позачергової сесії 

Секретарю ради 
Сапожку І.В. 

Управління освіти Броварської міської ради просить вюпочити до 
порядку денного позачергової (20 ГPYДНJI) сесії Броварської міської ради 
питання: 

J 1. Про зміну профішо доппdльних навчальних закладів «Золота рибка», 
<d)арвіною>, «ТереМКИ». . . 

2. Про забезпечення закладів ОСВІТИ питною водою <<ЙОД1с-еталоВ». 

В.о.начальника управління освіти -
заступник начальника 

ЛоховаО.Н. 
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