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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад  Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-
садок)  «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області є навчальним закладом для дітей віком від одного до шести
(семи)  років  (далі  –заклад  дошкільної  освіти),  заснований на  комунальній
формі власності та є неприбутковою установою.

1.2.  Повна  назва  закладу  дошкільної  освіти:  Комунальний  заклад
Чупахівський  заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садок)  «Сонечко-1»
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Скорочена назва  закладу дошкільної  освіти –  КЗ  Чупахівський  ЗДО
«Сонечко-1».

1.3.  Юридична адреса дошкільного закладу: 42722,  Сумська область,
Охтирський район, смт. Чупахівка, провулок Заозерний 2 , телефон: 90-2-95,
електронна адреса: sonethko-1@ukr.net

1.4.  Засновником  КЗ  Чупахівський  ЗДО  «Сонечко-1»  є  Чупахівська
селищна рада Охтирського району Сумської області (далі – Засновник), яка
здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні
будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус.

1.5.  Заклад  дошкільної  освіти у  своїй  діяльності  керується
Конституцією  України,  Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну
освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти
і науки та міжнародними договорами України, укладеними в установленому
законом порядку, власним Статутом.

1.6. Заклад  дошкільної  освіти  є  юридичною  особою,  має  гербову
печатку  і  штамп встановленого  зразка,  бланки  з  власними  реквізитами,
реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.7. Заклад  дошкільної  освіти  -  навчальний  заклад,  що  забезпечує
реалізацію  права  дитини  на  здобуття  дошкільної  освіти,  її  фізичний,
розумовий  і  духовний  розвиток,  соціальну  адаптацію  та  готовність
продовжувати освіту.

 Заклад дошкільної освіти:
-  задовольняє  потреби  громадян  відповідної  території  в  здобутті

дошкільної освіти;
-  забезпечує  відповідність  рівня  дошкільної  освіти  вимогам  Базового

компонента дошкільної освіти в Україні;
- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання

дітей,  режим роботи,  умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я
відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

-  формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя,
норми безпечної поведінки;

- сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному
і фізичному розвитку дітей;

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;



-  є  осередком  поширення  серед  батьків  психолого-педагогічних  та
фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

- планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;
- формує освітню програму закладу;
- забезпечує добір і розстановку кадрів;
-  відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує

структурні підрозділи (відділення, групи);
-  додержується  фінансової  дисципліни,  зберігає  матеріально-технічну

базу;
- здійснює інші повноваження відповідно до Статуту закладу дошкільної

освіти.
1.8.  Заклад дошкільної  освіти здійснює свою діяльність  за  наявності

ліцензії на  право  провадження  освітньої  діяльності  у  сфері  дошкільної
освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

Діяльність  закладу дошкільної  освіти направлена  на  реалізацію
основних завдань дошкільної освіти: 

-  забезпечення доступності і  безоплатності дошкільної  освіти  у  межах
державних  вимог  до  змісту,  рівня  й  обсягу  дошкільної  освіти  (Базового
компонента  дошкільної  освіти)  та  обов'язкову  дошкільну  освіту  дітей
старшого дошкільного віку;

-  збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток
дітей;

-  забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно
до  її  задатків,  нахилів,  здібностей,  індивідуальних,  психічних та  фізичних
особливостей, культурних потреб;

-  формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею
життєвого соціального досвіду;

-  надання всебічної допомоги сім'ї  у  розвитку,  вихованні  та  навчанні
дитини.

1.9. Заклад дошкільної освіти приймає рішення і здійснює діяльність в
межах  компетенції,  передбаченої  чинним  законодавством,  Положенням  та
цим Статутом, за погодженням з відділом освіти та засновником.

1.10.  Заклад  дошкільної  освіти  несе  відповідальність  перед  особою,
суспільством і державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законами
України   «Про  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  «Положенням  про
дошкільний навчальний заклад»; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її
змісту, рівня і обсягу; 

-  дотримання  фінансової  дисципліни  та  збереження  матеріально  –
технічної бази.

1.11.  Взаємовідносини  між  дошкільним  закладом  та  юридичними  і
фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.



II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 67 місць.
2.2.  Групи  у  закладі  дошкільної  освіти  комплектуються  за  віковими

ознаками відповідно  до  нормативів  наповнюваності,  санітарно-гігієнічних
норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням
побажань  батьків  або  осіб  які  їх  замінюють.  При  необхідності,  можуть
комплектуватися  групи з  короткотривалим (до  4  годин перебування)  в  т.ч.
прогулянкові, чергові у вечірні години, вихідні і святкові дні з відповідним
режимом перебування дітей.

2.3 Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить:
- для дітей віком до одного року - до 10 осіб;
- для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;
- для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;
- різновікові - до 15 осіб;
- з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;
- в оздоровчий період - до 15 осіб;
-  в  інклюзивних  групах  -  до  15  осіб  (з  них  не  більше  трьох  дітей  з

особливими освітніми потребами).
Залежно  від  демографічної  ситуації  засновник  може  встановлювати

меншу наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти.
2.4. Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до

державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти
затверджується  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.5. Прийом дітей здійснюється його керівником. Для цього батьки або
особи, які їх замінюють, подають заяву, медичну довідку про стан здоров’я
дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної
освіти,  довідку  про  епідеміологічне  оточення,  копію  свідоцтва  про
народження  дитини,  документи,  що  засвідчують  право  на  пільгу.  Для
зарахування  до  групи  компенсуючого  типу  додатково  подається  висновок
психолого-медико-педагогічної  консультації,  територіального  лікувально-
профілактичного закладу, направлення відділу освіти; для дітей-інвалідів –
індивідуальна картка розвитку дитини-інваліда.

2.6. За дитиною зберігається місце у  закладі дошкільної освіти у разі її
хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб,
які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.7.  Відрахування  дітей  із  закладу дошкільної  освіти може
здійснюватись: за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі
медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її
подальшого  перебування  в  закладі  цього  типу.  Такий  висновок  одночасно
повинен містити рекомендації щодо типу закладу дошкільної освіти в якому
доцільне  подальше  перебування  дитини,  у  разі  невнесення  без  поважних
причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини
протягом двох місяців.



2.8.  Забороняється  безпідставне  відрахування  дитини  із  закладу
дошкільної освіти. 

2.9  Батьки,  або  особи,  які  їх  замінюють,  попереджаються  про
відрахування дитини письмово за 10 календарних днів.

2.10. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право приводити та
забирати дітей із закладу в будь-який зручний для них час у межах графіку
роботи закладу дошкільної освіти, заздалегідь письмово попередивши про це
вихователя. Про термін і причину невідвідування вихованцями дошкільного
закладу  батьки,  або  особи,  які  їх  замінюють,  мають завчасно  повідомляти
адміністрацію дошкільного закладу.

2.11.  Заклад  дошкільної  освіти  здійснює  соціально-педагогічний
патронат сім’ї  з  метою забезпечення умов для здобуття дошкільної  освіти
дітьми  дошкільного  віку,  які  за  медичними  чи  іншими  показниками  не
можуть відвідувати дошкільний заклад.

Діти, які перебувають під соціально-педагогічним патронатом, беруться
на облік у дошкільному закладі.

2.12. У закладі дошкільної освіти створюється консультативний центр
для батьків або осіб які їх заміняють з метою надання всебічної допомоги
сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей які виховуються в умовах сім’ї.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем.
Вихідні дні: субота та неділя, а також святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: з 7.00 до 17.00
з 9-ти годинним перебуванням дітей.

3.3. Режим роботи закладу дошкільної освіти, тривалість перебування у
ньому  дітей  встановлюється  засновником  відповідно  до  законодавства
України.

3.4.  За  бажанням  батьків,  або  осіб  які  їх  замінюють,  у  закладі
дошкільної освіти за погодженням із засновником та відділом освіти може
встановлюватися  гнучкий  режим  роботи  закладу,  який  передбачає
організацію різнотривалого, цілодобового або короткотривалого перебування
дітей, а також чергові групи у вихідні, не робочі та святкові дні відповідно до
законодавства України.



IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1.  Для  закладу  дошкільної  освіти  є  обов’язковим виконання  вимог
Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Процедура  досягнення  здобувачами  дошкільної  освіти  результатів
навчання  (набуття  компетентностей),  передбачених  Базовим  компонентом
дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

4.2.  З  метою  реалізації  вимог,  визначених  Базовим  компонентом
дошкільної освіти,  закладом дошкільної освіти розробляється,  схвалюється
педагогічною радою та затверджується керівником освітня програма.

Освітня  програма  -  це  єдиний  комплекс  освітніх  компонентів,
спланованих  і  організованих  закладом  дошкільної  освіти.  Основою  для
розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

Освітні  програми,  що  розробляються  на  основі  типових  освітніх
програм,  не  потребують  окремого  затвердження  центральним  органом
забезпечення якості освіти.

Кожна  освітня  програма  має  передбачати  набуття  дитиною
компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.3. На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та
затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.4. Запровадження  експериментальних  освітніх  програм  можливе
лише  за  рішенням  центрального  органу  виконавчої  влади,  що  забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.5.  Здобуття  дошкільної  освіти  дітьми,  які  потребують  корекції
фізичного та/або розумового розвитку,  тривалого лікування та реабілітації,
здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі
Державної  базової  програми  центральним  органом  виконавчої  влади,  що
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  освіти,  за
погодженням  з  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.6. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх
замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та
юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють,
та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження
дитини.

4.7. Планування роботи закладу дошкільної освіти.
4.7.1.  Діяльність  закладу  дошкільної  освіти  регламентується  планом

роботи (пункт  4.3.),  який  складається,  як  правило,  на  навчальний  рік  та
оздоровчий період.

4.7.2.  План  роботи  закладу  дошкільної  освіти  схвалюється
педагогічною радою та затверджується керівником закладу.



4.8. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31
травня  наступного  року.  З  1  червня  до  31  серпня  (оздоровчий  період)  у
закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.9. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
4.10. Заклад дошкільної освіти, виходячи з потреб, організовує освітній

процес  за  одним  або  кількома  пріоритетними  напрямами:  художньо  –
естетичний, фізкультурно-оздоровчий, за потреби: музичний, гуманітарний,
раннього інтелектуального розвитку тощо.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У  ЗАКЛАДІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1.  Натуральний  набір  продуктів  для  харчування  дітей  дошкільного
віку  визначається  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує
формування  державної  політики  у  сфері  охорони  здоров'я  спільно  з
центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та
реалізує державну політику у сфері  освіти за  погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.

5.2.  Організація  та  відповідальність  за  харчування  дітей  закладі
дошкільної освіти покладаються на власника та керівника закладу.

5.3.  Контроль  за  організацією  харчування,  вітамінізацію  страв,
закладкою  продуктів  харчування,  кулінарною  обробкою,  виходом  страв,
смаковими  якостями  їжі,  санітарним  станом  харчоблоку,  правильністю
зберігання,  дотриманням  термінів  реалізації  продуктів  харчування,
покладається  на  керівника  та  медичного  працівника  закладу  дошкільної
освіти.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування
дітей  у  закладі  дошкільної  освіти  у  розмірах,  визначених  рішенням  сесії
Чупахівської селищної ради та відповідних розпорядчих документів відділу
освіти.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти
для  багатодітних  та  малозабезпечених  сімей  та  інших  категорій,  які
потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого
самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.5.  Кратність  харчування  дітей  у  закладі  дошкільної  освіти
встановлюється з урахуванням режиму роботи, за домовленністю з батьками,
або особами, які їх замінюють та вимог чинного законодавства.

5.6.  З  метою покращення організації  якісного харчування вихованців
допускається  залучення  спонсорської  допомоги  у  вигляді  продуктів
харчування та коштів  від юридичних та фізичних осіб.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



6.1. У закладі дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і
форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням
на  безоплатній  основі,  що  здійснюється  медичними  працівниками,  які
входять  до  штату  цього  навчального  закладу  або  відповідних  закладів
охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні
умови  для  роботи  медичного  персоналу  та  для  проведення  лікувально-
профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є:

-  діти раннього (від одного до трьох років), передшкільного (від трьох
до шести (семи) років), учні;

-  педагогічні  працівники:  керівник,  заступники  керівника,  вихователі,
асистенти  вихователів,  вихователь-логопед,  практичний   психолог,
соціальний педагог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівники
гуртків;

- обслуговуючий персонал: помічники вихователів, няні, асистенти дітей
з особливими освітніми потребами та інший персонал;

- медичні працівники;
- батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні

послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2.  За успіхи у роботі  встановлюються такі  форми матеріального та

морального  заохочення: грамота,  подяка,  надбавка  до  заробітної  плати,
премія та інші заохочення, передбачені чинним законодавством України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

7.3.1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими
нормативно-правовими актами.

7.3.2. Дитина має гарантоване державою право на:
-  безоплатну  дошкільну  освіту  в  державних  і  комунальних  закладах

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;
- безоплатне медичне обслуговування у закладі дошкільної освіти;
-  захист  від  будь-яких  форм експлуатації  та  дій,  які  шкодять  здоров'ю

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її
гідності;

- здоровий спосіб життя.



7.4. Права та  обов'язки педагогічних працівників у сфері  дошкільної
освіти  визначаются  законами  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту» та
іншими нормативно-правовими актами.

7.4.1.  Педагогічне  навантаження,  оплата  праці,  відпочинок
педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти.

7.4.2.  Педагогічний  працівник  закладу  дошкільної  освіти  -  особа  з
високими  моральними  якостями,  яка  має  вищу  педагогічну  освіту  за
відповідною  спеціальністю  та/або  професійну  кваліфікацію  педагогічного
працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і
психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.4.3. Педагогічне  навантаження  педагогічного  працівника  у  сфері
дошкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу.

7.4.4  Педагогічне  навантаження  педагогічного  працівника  закладу
дошкільної освіти незалежно від підпорядкування,  типу і  форми власності
відповідно становить:

вихователя групи загального типу - 30 годин

вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого типу - 25 
годин;

асистента вихователя інклюзивної групи - 36 
годин

соціального педагога - 40 
годин;

практичного психолога - 40 
годин;

практичного психолога закладу дошкільної освіти (ясел-
садка) компенсуючого типу та з інклюзивними групами

- 20 
годин;

музичного керівника - 24 
години;

інструктора з фізкультури - 30 
годин;

вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда - 20 
годин;

керівник гуртка - 18 
годин

вихователя-методиста - 36 
годин

на тиждень, що відповідає тарифній ставці.



Розміри  тарифних  ставок  інших  педагогічних  працівників  закладу
дошкільної освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Оплата  праці  педагогічних працівників,  спеціалістів,  обслуговуючого
персоналу  та  інших  працівників  закладів  дошкільної  освіти  здійснюється
згідно  з  Кодексом  законів  про  працю  України  та  іншими  нормативно-
правовими актами.

Педагогічне  навантаження  педагогічного  працівника  закладу
дошкільної освіти незалежно від підпорядкування,  типу і  форми власності
обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті,
встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому
законодавством України.

7.4.5. Педагогічні  працівники  мають  право  на  додаткову  оплачувану
відпустку. Тривалість відпустки помічників вихователів закладів дошкільної
освіти  становить  28  календарних  днів.  Окремим  категоріям  працівників
закладів  дошкільної  освіти  (ясел-садків)  компенсуючого типу,  робота  яких
пов'язана  з  підвищеним  нервово-емоційним  навантаженням,  надається
щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35
календарних  днів  за Списком  виробництв,  робіт,  професій  і  посад,
затвердженим Кабінетом Міністрів України.

7.5. Трудові відносини у системі дошкільної освіти
7.5.1.Трудові  відносини  у  закладі  дошкільної  освіти  регулюються

законодавством України про працю,  законами України «Про освіту»,  «Про
дошкільну  освіту»,  іншими  нормативно-правовими  актами,  прийнятими
відповідно  до  них,  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку,
посадовими та робочими інструкціями.

7.5.2.  На  посаду  керівника закладу  дошкільної  освіти  незалежно від
підпорядкування,  типу  і  форми  власності  призначається  особа,  яка  є
громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж
педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності,
фізичний  і  психічний  стан  якої  не  перешкоджає  виконанню  професійних
обов’язків.

7.5.3.  Керівника  закладу  дошкільної  освіти  призначає  на  посаду  та
звільняє з посади засновник  або уповноважений ним орган.

Інших  працівників  закладу  дошкільної  освіти  призначає  на  посади  та
звільняє  з  посад  його  керівник  у  порядку,  передбаченому  установчими
документами закладу, відповідно до законодавства.

7.6. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти
7.6.1.  Атестація  педагогічних  працівників  закладу  дошкільної  освіти

незалежно  від  підпорядкування,  типів  і  форми власності  є  обов'язковою і
здійснюється,  як правило,  один раз  на  п'ять  років відповідно до Типового
положення  про  атестацію  педагогічних  працівників,  затвердженого
центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та
реалізує державну політику у сфері освіти.

7.6.2.  За  результатами  атестації  педагогічних  працівників  закладу
дошкільної  освіти  визначається  відповідність  педагогічного  працівника



займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія («спеціаліст»,
«спеціаліст  другої  категорії»,  «спеціаліст  першої  категорії»,  «спеціаліст
вищої  категорії»),  може  бути  присвоєно  відповідне  педагогічне  звання
вихователям - "Вихователь-методист", а вихователям-методистам - "Старший
вихователь".

7.7. Педагогічні  працівники,  які  систематично  порушують  Статут,
правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, не
виконують  посадових  обов’язків,  умови  колективного  договору  або  за
результатами  атестації  не  відповідають  займаній  посаді,  звільняються  з
посади відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.8. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють:
1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

-  вибирати  заклад  дошкільної  освіти  та  форму  здобуття  дитиною
дошкільної освіти;

-  обирати  і  бути  обраними  до  органів  громадського  самоврядування
закладу дошкільної освіти;

-  звертатися  до  відповідних  органів  управління  освітою  з  питань
розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах
і суді;

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами  або  визначити  особу,  яка  виконуватиме  обов’язки  асистента
дитини.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
-  виховувати  у  дітей  любов  до  України,  повагу  до  національних,

історичних, культурних цінностей  українського народу, дбайливе ставлення
до довкілля;

-  забезпечувати умови для  здобуття  дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;
-  виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших

за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до
народних традицій і звичаїв.

3.  Інші  права  та  обов’язки  батьків  і  осіб,  які  їх  замінюють,
визначаються Законом України «Про освіту».

VIII. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється засновником
та його та уповноваженим органом.

8.2. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його керівник,
який:



- відповідає  за  реалізацію  завдань  дошкільної  освіти,  визначених
Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня
дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної
освіти;

- діє від імені закладу дошкільної освіти,  представляє його в усіх
державних  та  інших  органах,  установах  і  організаціях,  укладає
угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і  коштами
закладу дошкільної освіти;

- відповідає  за  дотримання  фінансової  дисципліни  та  збереження
матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

- приймає  на  роботу  та  звільняє  з  роботи  працівників  закладу
дошкільної освіти;

- видає  у  межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження,
контролює їх виконання;

- затверджує  штатний розпис  за  погодженням  із  засновником або
уповноваженим ним органом;

- контролює  організацію  харчування  і  медичного  обслуговування
дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних
норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності
дітей і працівників;

- контролює  відповідність  застосованих  форм,  методів  і  засобів
розвитку,  виховання  і  навчання  дітей  за  їх  віковими,
психофізіологічними особливостями, здібностями і потребами;

- підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої  роботи,
заохочує  творчі  пошуки,  дослідно-експериментальну  роботу
педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх
замінюють;

- щороку  звітує  про освітню,  методичну,  економічну  і  фінансово-
господарську  діяльність  закладу дошкільної  освіти на  загальних
зборах  (конференціях)  колективу  та  батьків  або  осіб,  які  їх
замінюють.

8.3.  Колегіальним  постійно  діючим  органом  управління  закладом
дошкільної  освіти  є  педагогічна  рада,  повноваження  якої  визначаються
установчими  документами  цього  закладу.  Педагогічна  рада  створюється  в
усіх  закладах  дошкільної  освіти  незалежно  від  підпорядкування,  типів  і
форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До  складу  педагогічної  ради  закладу  дошкільної  освіти  входять  усі
педагогічні  працівники  закладу,  медичні  працівники,  інші  спеціалісти.  До
складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови



батьківських  комітетів,  фізичні  особи,  які  провадять  освітню діяльність  у
сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники
громадських  об’єднань,  педагогічні  працівники  закладів  середньої  освіти,
батьки  або  особи,  які  їх  замінюють.  Особи,  запрошені  на  засідання
педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його керівник.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:
-  схвалює  освітню  програму  закладу,  оцінює  результативність  її

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного
виконання програм розвитку,  виховання  і  навчання  дітей у  кожній віковій
групі;

-  формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості  освіти,  зокрема  систему  та  механізми  забезпечення  академічної
доброчесності;

-  розглядає  питання  вдосконалення  організації  освітнього  процесу  у
закладі;

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних
працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
-  обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

розвитку їхньої творчої ініціативи;
-  затверджує  щорічний  план  підвищення  кваліфікації  педагогічних

працівників;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
-  розглядає  питання  впровадження  в  освітній  процес  найкращого

педагогічного  досвіду  та  інновацій,  участі  в  дослідницькій,
експериментальній,  інноваційній  діяльності,  співпраці  з  іншими закладами
освіти,  науковими  установами,  фізичними  та  юридичними  особами,  які
сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
-  ухвалює  рішення  щодо  відзначення,  морального  та  матеріального

заохочення  учнів  (вихованців),  працівників  закладу  та  інших  учасників
освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-  має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-  розглядає  інші  питання,  віднесені  законом  та/або  установчими
документами закладу до її повноважень.

Рішення  педагогічної  ради  закладу  дошкільної  освіти  вводяться  в  дію
рішеннями керівника закладу.

8.4. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу освіти;



- органи батьківського самоврядування;
-  інші  органи  громадського  самоврядування  учасників  освітнього

процесу.
Вищим  колегіальним  органом  громадського  самоврядування  закладу

дошкільної  освіти  є  загальні  збори  (конференція)  колективу  закладу
дошкільної освіти.

Загальні  збори  (конференція)  заслуховують  звіти  керівника  закладу
дошкільної  освіти  з  питань  статутної  діяльності  та  дають  оцінку  його
професійно-педагогічної  діяльності,  розглядають  питання  навчально-
виховної,  методичної,  економічної  і  фінансово-господарської  діяльності
закладу дошкільної освіти.

ІX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1.  Фінансово-господарська  діяльність  закладів  дошкільної  освіти
здійснюється  відповідно   до  Закону  України  «Про  освіту»,  законів  про
бюджет,  власність,  місцеве самоврядування та інших нормативно-правових
актів.

9.2.  Утримання  та  розвиток  матеріально-технічної  бази  закладу
дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів засновника закладу.

9.3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти незалежно від
форми власності можуть бути кошти:

- засновника (засновників);
- державного та місцевих бюджетів;
- батьків або осіб, які їх замінюють;
-  добровільні  пожертвування  та  цільові  внески  фізичних  і  юридичних

осіб;
- інші кошти, не заборонені законодавством.

9.4.  Джерелами  фінансування  закладів  дошкільної  освіти  (відділень,
груп),  заснованих  на  умовах  державно-приватного  партнерства,  є  кошти
засновників.

Обсяги  співфінансування  визначаються  засновниками  на  умовах
договору.

9.5.  Державні  та  комунальні  заклади  дошкільної  освіти  можуть
надавати  платні  освітні  та  інші  послуги,  перелік  яких затверджує Кабінет
Міністрів  України.  Засновники  відповідних  закладів  освіти  мають  право
затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

9.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної
освіти  визначається  керівником  закладу  відповідно  до  законодавства.  За
рішенням  засновника бухгалтерський  здійснюється самостійно  закладом
освіти через бухгалтерію.

9.7.  Матеріально-технічна  база  закладу  дошкільної  освіти  включає
будівлі,  споруди,  земельну  ділянку,  комунікації,  інвентар,  обладнання,



транспортні  засоби,  службове  житло  та  інше.  Майно  закладу  дошкільної
освіти  належить  йому  на  правах,  визначених  Законом України  «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

9.8. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти
визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами
і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів
дошкільної  освіти,  ігрового,  навчально-дидактичного  обладнання  закладу
дошкільної освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки.

9.9.  Майно  закладу дошкільної  освіти належить  йому  на  правах
оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

9.10.  Заклад  дошкільної  освіти  відповідно  до  чинного  законодавства
користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність
за дотримання вимог та норм їх охорони.

9.11. Вилучення основних фондів, оборотних активів та іншого майна
закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
Збитки,  завдані  закладу дошкільної  освіти внаслідок  порушення  його
майнових  прав  іншими  юридичними  та  фізичними  особами,
відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

9.12.  Штатні  розписи  закладу  дошкільної  освіти  розробляються  та
затверджуються керівником закладу на основі Типових штатних нормативів
закладів дошкільної освіти,  затверджених центральним органом виконавчої
влади,  що  забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері
освіти  за  погодженням  з  центральним  органом  виконавчої  влади,  що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

X. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1.  Міжнародне  співробітництво  у  системі  дошкільної  освіти
здійснюється відповідно до законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

10.2.  Держава  сприяє  міжнародному  співробітництву  у  системі
дошкільної освіти.

Розділ XІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ

11.1.  Особи,  винні  у порушенні  законодавства  про дошкільну освіту,
несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

11.2. Невиконання закладами дошкільної освіти ліцензійних умов може
бути  підставою  для  позбавлення  їх  ліцензії  на  провадження  освітньої
діяльності у сфері дошкільної освіти.



XII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ

12.1.  Державний  нагляд  (контроль)  у  сфері  дошкільної  освіти
здійснюється відповідно до законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
інших нормативно-правових актів.

12.2. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику.
12.3. Зміст, форми, періодичність контролю,  не пов’язаного з освітнім

процесом,  встановлюється  засновником  або  уповноваженим  ним  органом,
згідно з чинним законодавством;

12.4.  Безпосередньо  в  закладі  освіти  контроль  може  проводитися
виключно з дозволу власника та/або керівника закладу освіти, крім випадків,
встановлених законодавством.

XIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА
ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

13.1.  Рішення  про  утворення,  реорганізацію,  ліквідацію  чи
перепрофілювання  (зміну  типу)  закладу  дошкільної  освіти  приймає  його
засновник.

13.2.  При  реорганізації  та  (або)  ліквідації  закладу,  працівникам,  які
звільняються  або  переводяться,  гарантується  дотримання  їхніх  прав  та
інтересів відповідно до законодавства України.

13.3.  Заклад дошкільної  освіти  вважається  реорганізованим  чи
ліквідованим  з  дня  внесення  відповідних  змін  до  Єдиного  державного
реєстру.

13.4. Майно, що залишається після ліквідації закладу, є комунальною
власністю територіальної громади  Чупахівської селищної ради.






