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I. Загальш положения
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1.1. Сумський дошкшьний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 
№ 13 “Купава” СумськоУ мюькоУ ради е дошкшьним навчальним закладом для 
дггей в1ком вщ одного до шести (семи) роюв (дал1 -  дошкшьний заклад), 
заснований на комунальнш форм1 власност1 та е неприбутковою установою.

1.2. Повна назва дошкшьного закладу -  Сумський дошкшьний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини) № 13 “Купава” СумськоТ MicbKoi ради.

Скорочена назва дошкшьного закладу -  Сумський ДНЗ № 13 “Купава” .

1.3. Ю ридична адреса дошкшьного закладу: 40016, м. Суми, площа 
Пришибська 23, т. 33-53-56, Е- mail: dnz 13sumy@ukr.net

1.4. Засновником дошкшьного закладу е Сумська мюька рада (дал1 - 
Засновник), а уповноваженим ним органом -  управлшня освгти i науки СумськоУ 
M icbKoi ради.

Засновник або уповноважений ним орган здшснюе фшансування 
дошкшьного закладу, його матер1ально-техшчне забезпечення, надае необхщш 
буд1вл1 з обладнанням i матер1алами, оргашзовуе буд1вництво i ремонт 
примщ ень, i'x господарське обслуговування, харчування та медичне 
обслуговування д1тей.

1.5. Дошкшьний заклад у свош д1яльност1 керуеться Конституц1ею'- 
УкраТни, Законами УкраУни «Про осв1ту», «Про дошкшьну осв1ту», ¡ншими 
законодавчими актами, актами Президента УкраУни, Кабшету M im cT p iB  УкраУни, 
наказами МОН, ¡нших центральних орган1в виконавчоУ влади, р1шеннями 
мюцевих орган1в виконавчоУ влади та оргашв м1сцевого самоврядування, 
Положениям про центр розвитку дитини, затвердженим постановок) Кабшету 
M im c rp iB  УкраУни вщ 05 жовтня 2009 р. № 1124 (д а т  —  Положения), власним 
Статутом.

1.6. Дошкшьний заклад е юридичною особою, мае гербову печатку i 
штампи, бланки встановленого зразка, реестрацшш рахунки в органах Державного 
казначейства.

1.7. Головною метою дошкшьного закладу е забезпечення реал1защ'У права 
дггей на здобуття дошкшьноУ осв1ти, створення умов для Ух ф1зичного, розумового 
i психолопчного розвитку, корекц1У психолопчного i ф1зичного розвитку та 
оздоровления.

1.8. Д1яльшсть дошкшьного закладу направлена на реашзацйо основних 
завдань дошкшьноУ освгги: забезпечення р1зноб1чного розвитку д1тей, збереження 
та зм1цнення Ух ф1зичного та псих1чного здоров’я; формування особистост1,
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розвиток творчих зд1бностей та нахшив; забезпечення сощальноУ адаптащУ та 
готовности продовжувати освггу; надання комплексно ‘1 педагопчноУ, психолопчноУ 
допомоги д1тям, яю потребують корекщУ ф1зичного та (або) розумового розвитку; 
надання методичноТ i консультацшноУ допомоги Ым'ям; надання шигах o c bíth íx  та 
побутових послуг, що не суперечать чинному законодавству.

1.9. Дошкшьний заклад самостшно приймае рш ен ня i здшснюе д1яльшсть 
в межах компетенщУ, передбаченоУ чинним законодавством, Положениям та даним 
Статутом.

1.10. Дошкшьний заклад несе вщповщальнють перед особою, суспшьством 
i державою за: реатзащ ю  головних завдань дошкшьноУ o c b ít h , визначених 
Законом УкраТни «Про дошкшьну освггу»; забезпечення р1вня дошкшьноУ ocbíth  у 
межах державних вимог до ГУ змюту, р1вня i обсягу; дотримання фшансовоТ 
дисципл1ни та збереження матер1ально - техн1чно 1 бази.

1.11. Взаемовщносини м1ж дошкшьним закладом та юридичними i 
ф 1зичними особами визначаються угодами, що уютадеш м1ж ними.

II. Комплектування дошкшьного закладу

2.1. Дошкшьний навчальний заклад розрахований на 285 мюць.

2.2. Групи комплектую тся, виходячи з потреб, за вковим и (однов1ковими, 
р1зновковими), с1мейними (родинними) ознаками протягом року.

2.3. У дошкшьному заклад1 функщонують, виходячи з потреб, групи: 
загального розвитку, cneniairbHi, санаторн1, оздоровч1, сощально - педагопчного 
патронату, ciMeñHi.

2.4. Дошкшьний заклад, виходячи з потреб, мае групи з: денним, 
цшодобовим, короткотривалим (до 4 годин утримання, в т.ч. прогулянков1, чергов1 
у веч1рн1 i HÍ4HÍ години, вихщш i святков1 дн1) режимом перебування д1тей.

2.5. Наповнюван1сть груп дггьми, вщповщно до Закону УкраУни „ Про 
дошкшьну осв1ту ”, становить:

- д л я  дггей bík o m  вад одного до трьох p o k íb  -  до 15 oci6;
- для д1тей b ík o m  вщ трьох до шести (семи) p o k íb  -  до 20 oci6;
- pÍ3HOBÍKOBÍ -  до 15 oci6;
- з короткотривалим i цшодобовим перебуванням д1тей -  до 10 oci6;
- в оздоровчий перюд -  до 15 oci6;

Кшьк1сть д1тей у трупах спец1ального призначення визначаеться 
нормативними документами Мшютерства o c b í t h  i науки УкраУни.
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2.6. Прийом д1тей здшснюеться його кер1вником (завщувачем). Для цього 
батьки або особи, яю ix замшюють, подають заяву, медичну довщку про стан 
здоров’я дитини, довщку про епщемюлопчне оточення, коппо свщоцтва про 
народжеиня дитини. Для зарахування до групи компенсуючого типу додатково 
подаеться висновок психолого-медико-педагопчиоТ консультаций територ1ального 
лйсувально-профшактичного закладу, направления управлшня освгги i науки 
СумськоУ MicbKoi ради; для дггей-швалццв -  шдивщуальна картка розвитку 
дитини-швалща.

2.7. За дитиною збершаеться мюце у дошкшьному заклад1 у pa3i п хвороби, 
карантину, санаторного лжування, на час вщпустки батьюв або oci6, яю ix замь 
нюють, а також у лггнш оздоровчий пер1од (75 дн1в).

2.8. Вщрахування д1тей i3 дошкитьного закладу може. здшснюватись: за 
бажанням батьюв, або oci6, як1 ix замшюють; на пщстав1 медичного висновку про 
стан здоров'я дитини, що виключае можливють и подальшого перебування в 
дошкшьному заклад1 цього типу; у раз1 невнесення без поважних причин батьками 
або особами, як1 ix зам1нюють, плати за харчування дитини протягом двох мюящв.

2.9. Батьки, або особи, як1 Гх замшюють, попереджаються про вщрахування 
дитини письмово за 10 календарних дшв.

2.10. Батьки, або особи, яю 'ix замшюють, мають право приводите та забирати 
дггей i3 дошкшьного закладу в будь-який зручний для них час у межах граф1ку 
робота дошкшьного закладу, заздалегщь письмово попередивши про це 
вихователя. Про термш i причину невщвщування вихованцями дошкшьного 
закладу батьки, або особи, яю ix зам1нюють, мають завчасно пов1домляти 
адм1н1страц1ю дошкшьного закладу.

2.11. Дошюльний заклад здшснюе соц1ально -  педагопчний патронат ciM 'i з 
метою забезпечення умов для здобуття дошкшьно '1 освгги д1тьми дошкшьного 
в1ку, як1 за медичними чи шшими показниками не можуть вщвщувати дошкшьний 
заклад.

Д1ти, як1 перебувають п1д соц1ально-педагопчним патронатом, беруться на 
облж у дошкшьному заклад 1 .

III. Режим роботи дошкшьного закладу

3.1. Дошкшьний заклад працюе за п ’ятиденним робочим тижнем протягом 
дванадцяти годин. Вихщш д т :  субота та недшя, а також святков1 дн1.

3.2. Щоденний граф1к роботи дошкшьного закладу: з 7.00 до 19.00, при 
потреб1 цшодобово.
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IV. Оргашзащя навчально-виховного процесу у дошкшьному заклад!

4.1. Навчальний рш у дошкшьному заклад1 починаеться 1 вересня 1 
закшчуеться 31 травня наступного року. 3 1 червня до 31 серпня (оздоровчий 
перюд) у дошкшьному заклад1 проводиться оздоровления дггей.

4.2. Дошкшьний заклад здшснюе свою д1яльнють вщиовщно до р1чного 
плану, який складаеться на навчальний рис та оздоровчий перюд.

4.3. План робота дошкшьного закладу схвалюеться педагопчною радою 
закладу, затверджуеться його кер1вником (завщувачем) та иогоджуеться з 
управлшням освгги { науки Сумсько '1 мюькоТ ради. План робота дошкшьного 
закладу на оздоровчий перюд погоджуеться з територ1альною санггарно- 
етдем ю лопчною  службою.

4.4. У дошкшьному заклад1 визначена украшська мова навчання 1 виховання 
дггей.

4.5. Навчально-виховний пронес у дошкшьному заклад1 здшснюеться 
вщповщно до вимог Базового компонента дошкшьно 1 осв1ти за освш пми 
програмами та навчально-методичною л1тературою, що затверджена або 
рекомендована Мшютерством освгги 1 науки Укра'ши чи схвалена для 
використання в дошкшьних навчальних закладах Мшютерством осв1ти { науки- 
УкраУни та обласним 1нститутом шслядипломноТ освгги иедагопчних кадр1в.

4.6. Дошкшьний заклад, виходячи з потреб, оргашзовуе освггнш процес за 
такими прюритетними напрямами: художньо - естетичний, (]лзкультурно- 
оздоровчий, музичний, гумаштарний, раннього штелектуального розвитку тощо.

4.7. 3 метою розвитку творчих нахюпв, зд1бностей, штерешв, з урахуванням 
иобажань батьюв, дошкшьний заклад може надавати додатков1 безоплатш та 
платш послуги з освггньо! д!яльност^ понад обсяги встановлеш навчальними 
планами (шоземна мова, хореограф1я, бальш танщ, театрал1зована д!яльшсть, 
декоративно-прикладне мистецтво, спортивш секщ 1, гра на музичних 
шструментах, етикет, риторика, р1зш види масажу, лкувальна ф1зкультура тощо) 
для дггей цього закладу, яю вщвщують шип навчальш заклади чи виховуються 
вдома.

4.8. В основу навчально-виховного процесу дошкшьного закладу покладеш 
принципи гумашстично!, особистюно-ор1ентовано1 осв1ти.
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V. Оргашзащя харчування дггей у дошкшьному заклад1

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюеться 
Засновником, вщповщно до укладених угод та згщно з чинним законодавством 
УкраТни.

5.2. У дошкшьному заклад1 встановлюеться, виходячи з потреб, 3-х, 4-х 
разове харчування дггей зпдно з нормами. У трупах з короткотривалим 
перебуванням дггей норми i кратнють харчування визначаються домовленютю з 
батьками вщповщно до норм.

5.3. Контроль за оргатзащ ею  та якютю харчування, вггамЫ защею страв, 
закладкою продукпв харчування, кулшарною обробкою, виходом страв, 
смаковими якостями dkí, саттарним  станом харчоблоку, правильтстю  збертання, 
дотриманням термш1в реал1заци продукпв покладаеться на медичних прашвниюв 
та кер!вника (завщувача) дошкшьного закладу.

5.4. Плата за харчування здшснюеться вщповщно до Закону УкраТни „Про 
дошкшьну осв1ту”.

VI. Медичне обслуговування дггей у дошкшьному заклад!

6.1. Медичне обслуговування дггей у дошкшьному заклад1 здшснюеться на 
безоплатнш o ch o bí медичними пращвниками, як1 входять до штату 
дошкшьного закладу або установою охорони здоров'я, що обслуговуе дану 
територш .

6.2. Медичний персонал здшснюе лкувально-профш актичш  заходи, в тому 
числ1 проведения обов'язкових медичних огляд1в, контроль за станом здоров'я, 
ф1зичним розвитком дитини, оргатзащ ею  ф1зичного виховання, загартуванням, 
дотриманням саш тарно-гтеш чних норм та правил, режимом та яюстю 
харчування тощо.

6.3. Дошкшьний заклад надае прим1щення i забезпечуе належн1 умови для 
роботи медичного персоналу та для проведения лкувально - профшактичних 
заход1в.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкшьному заклад1 е: дгш 
дошкшьного в1ку, кер1вник (завщувач), заступники кер1вника, иедагопчн1 
прац1вники, медичш прац1вники, пом1чники виховател1в, батьки або особи, яю i'x 
зам1нюють, ф1зичш особи, як1 надають o c bíth í послуги у сфер1 дошкшьно '1 o c b ít h .

7.2. За ycnixH у робот1 встановлюються таю форми матер1ального та



морального заохочення: моральне заохочення - подяка; грамоти кер1виика 
(зав1дувача) закладу, управлшня освгги 1 науки СумськоТ мюькоУ ради, обласноУ 
державно'У адмшютращУ, мюького голови, Мшютерства освгги 1 науки УкраТни; 
знак «Вщмшник освгги УкраТни», нагрудний знак «Соф1я Русова». Матер1альне 
заохочення - виилата педагопчним пращвникам надбавок за вислугу роюв 
щомюяця у вщсотках до иосадового окладу згщно з чинним законодавством; 
надання педагопчним пращвникам щор1чноУ грошово'Т винагороди в розм1р1 до 
одного посадового окладу за сумлшну працю, зразкове виконання службових 
обов’язюв; виилата педагопчним пращвникам допомоги на оздоровления у 
розм!р1 мюячного посадового окладу при наданш щор1чноТ вцщустки; шин 
заохочення, передбачеш ч и н н и м  законодавством УкраТни.

7.3. Права дитини у сфер1 дошкшьноТ осв1ти:
- безпечн1 та нешкщлив! для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання та 
навчання;
- захист В1Д будь-якоТ ¡нформаци, пропаганди та аптацп, що завдае шкоди ТТ 
здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
- захист вщ будь-яких форм експлуатацп та дш, як1 шкодять здоров'ю дитини, а 
також ф!зичного та псих1чного насильства, принижения и пдносп;
- здоровий споЫб життя;
- 1нш1 права, передбачеш чинним законодавством УкраТни.

7.4. Права батьюв або ос1б, яю Ух замшюють:
- обирати [ бути обраними до оргашв громадського самоврядування закладу;
- звертатися до вщповщних оргашв управлшня освпою  з питань розвитку, 
виховання 1 навчання сво'Ух Д1тей;
- брати участь в покращанш орган1зац1У навчально-виховного процесу та змщненш 
матер1ально-техн1чноУ бази закладу;
- вщмовлятися вщ заиропонованих додаткових освггшх иослуг;
- захищати законн1 штереси сво'Ух д1тей у в!диов1дних державних органах 1 сущ.

Батьки або особи, яю Ух замшюють зобов'язаш:
- шанобливо ставитися до пращвниюв дошюльного закладу;
- своечасно вносити плату за харчування дитини в дошюльному заклад1 у 
встановленому порядку;
- своечасно повщомляти дошкшьний заклад про можливють в1дсутност1 або 
хвороби дитини;
- слщкувати за станом здоров'я, особисто’У пп ен и  дитини;
- шпп права, що не суперечать чинному законодавству УкраУни.

7.5. На посаду педагопчного пращвника дошкшьного закладу приймаеться 
особа, яка мае вщповщну вищу педагопчну осв!ту, забезпечуе результатившсть та 
як1сть роботи, а також ф1зичний [ исих1чний стан якоУ дозволяе виконувати 
ирофесшн1 обов'язки.
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7.6. Трудов1 вщносини у дошкшьному заклад 1 регулюються 
законодавством Укра'ши про працю, Законами Укра'ши «Про освггу», «Про 
дошкшьну осв1ту», 1ншими нормативно-правовими актами, прийнятими 
вщповщно до них, правилами внутрш нього трудового розпорядку, посадовими та 
робочими шструкщями.

7.7. П едагопчш  пращвники мають право:
- на вшьний виб1р педагопчно доцшьних форм, метод1в i засоб1в роботи з 
дггьми;
- брати участь у робот1 оргашв самоврядування закладу;
- на шдвищення квшнфжацй', участь у методичних об'еднаннях, нарадах тощо;
- проводите в установленому порядку науково-дослщну, експериментальну, 
пошукову роботу;
- вносите пропозицп щодо полшшення роботи закладу;
- на сощальне та матер1альне забезпечення вщповщно до законодавства;
- об'еднуватися у профес1Йн1 спшки та бути членами 1нших об'еднань громадян, 
д1яльшсть яких не заборонена законодавством;
- на захист професшноТ чест1 та власноТ гщност!;
- iH u ii права, що не суперечать законодавству УкраТ'ни.

7.8. Педагопчш  пращвники зобов'язан1:
- виконувати Статут, правила внутрш нього трудового розпорядку, умови кон
тракту чи трудового договору;
- дотримуватися педагопчно'1 етики, норм загальнолюдсько'1 Mopani, поважати 
гщшсть дитини та и батьюв;
- забезиечувати емоц1йний комфорт, захист дитини вщ будь-яких форм 
експлуатаци та д1й, як1 шкодять здоров'ю, а також в!д ф1зичного та психолопчного 
насильства;
- брати участь у робот1 педагог1чно 1 ради та шших заходах, иов'язаних з 
тдвищ енням профес1йного р1вня, иедагог1чно1 майстерност1, загальнополггично1 
культури;
- виконувати накази та розпорядження кер1вництва, caHiTapHi правила утримання 
дошкшьних заклад1в;
- виконувати mini обов'язки, що не суперечать законодавству Укра'ши.

7.9. Педагопчш  та шип пращвники приймаються на роботу до дошкшьного 
закладу кер1вником (завщувачем) дошкшьного закладу.

7.10. Пращвники дошкшьного закладу несуть вщповщальшсть за збереження 
життя, ф1зичного i исих1чного здоров'я дитини згщно з законодавством.

7.11. Bei пращвники дошкшьного закладу несуть моральну та матер1альну 
в1диов1дальн1сть за результате пращ, збереження майна дошкшьного закладу.



7.12. Пращвники дошкшьного закладу у вщповщност1 до стати 26 Закону 
УкраТни «Про забезпечення саттарного та епщемюлопчного благополуччя 
населения» проходять обов’язков1 медичш огляди.

7.13. Педагопчш  пращвники дошкшьного закладу тдлягаю ть атестаци, яка 
здшснюеться, як правило, один раз на п ’ять роюв вщповщно до Типового 
положения про атестащю педагопчних пращвниюв УкраТни, затвердженого 
Мшютерством освгги I науки УкраТни.

7.14. П едагопчш  пращвники, яю систематично иорушують Статут, правила 
внутршшього трудового розпорядку дошкшьного закладу, не виконують 
посадових обов'язюв, умови колективного договору або за результатами атестацн 
не вщповщають займанш посад1, звшьняються з роботи вщиов1дно до чинного 
законодавства УкраТни.

УШ . Управлшня дошкшьним закладом

8.1. Управл1ння дошкшьним закладом здшснюеться управлшням осв1ти 1 
науки СумськоТ м1ськоТ ради.

8.2. Безпосередне кер1вництво роботою дошкшьного закладу здшснюе його 
кер1вник (зав1дувач), який призначаеться 1 звшьняеться з посади управл1нням 
осв1ти [ науки СумськоТ мюькоТ ради з дотриманням чинного законодавства 
УкраТни.

Кер1вник (зав1дувач) дошкшьного закладу:
- в1дпов1дае за реал1защю завдань дошкшьноТ осв1ти, визначених Законом УкраТни 
«Про дошкшьну осв1ту», та забезпечення р1вня дошкшьноТ осв1ти у межах 
державних вимог до ТТ зм1сту I обсягу;
- зд1йснюе кер1вництво 1 контроль за д1яльшстю дошкшьного закладу;
- д1е вщ 1мен1 дошк1льного закладу, представляе його в ус1х державних та шших 
органах, установах 1 орган1зац1ях, укладае угоди з юридичними та ф1зичними 
особами;
- розиоряджаеться в установленому порядку майном 1 коштами дошкшьного 
закладу;
- вщповщае за дотримання фшансовоТ дисциплши та збереження матер1ально- 
техн1чноТ бази дошкшьного закладу;
- приймае на роботу та звшьняе з роботи пращвниюв дошкшьного закладу;
- видае у межах свое!' компетенцн накази та розпорядження, контролюе Тх 
виконання;
- затверджуе штатний розпис за погодженням з управлшням осв1ти 1 науки 
СумськоТ мюько'Т ради;
- контролюе орган1зац1ю харчування 1 медичного обслуговування д1тей;



- затверджуе правила внутриинього трудового розпорядку, посадов1 шструкцп 
прашвииюв за погодженням з профспшковим комггетом;
- забезпечуе дотримання саш тарио-ппеш чних, протипожежних норм 1 правил, 
техшки безпеки, вимог безпечноУ життед1яльност1 дггей I пращвниюв;
- контролюе вщповщшсть застосованих форм, метод1в [ засоб1в розвитку, 
виховання 1 навчання дггей за Ух вжовими, психоф1зюлопчними особливостями, 
зд1бностями [ потребами;
- пщтримуе ппщативу щодо вдосконалення освггньоУ роботи, заохочуе творч1 
пошуки, дослщно-експериментальну роботу педагопв;
- оргашзовуе р1зш форми сшвпращ з батьками або особами, яюУх замшюють;
- щороку звггуе про навчально-виховну, методичну, економ1чну I фшансово- 
господарську Д1яльшсть дошкшьного навчального закладу на загальних зборах 
(конференщях) колективу та батьюв або ос1б, яю Ух замшюють.

8.3. Колепальним иостшно д1ючим органом управлшня дошкшьним закладом 
е педагогична рада.

До складу педагопчноУ ради входять: кер1вник (завщувач) I його заступники; 
педагопчш пращвники, медичш пращвники, шпй спещашсти. Можуть входити 
голови батьювських комггет1в. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть 
бути представники громадських оргашзацш, педагопчш  пращвники 
загальноосвтпх навчальних заклад1в, батьки або особи, яю Ух замшюють.

Головою педагопчноУ ради е кер1вник (завщувач) дошкшьного закладу. 
Педагопчна рада закладу:

- розглядае питания навчально-виховного процесу в дошкшьному заклад1 та 
приймае вщповщш р 1шення;
- оргашзовуе роботу щодо шдвищення квашфнсащ'У педагопчних пращвниюв, 
розвитку Ух творчо'У ш!щативи, вировадження досягнень науки, передового 
педагопчного досвщу;
- приймае рш ення з шших питань професшноУ д1яльност1 педагопчних 
пращвниюв, передбачеиих чинним законодавством УкраУни.

Робота педагопчноУ ради плануеться довшьно вщповщно до потреб 
дошкшьного закладу.

Кшьюсть засщань педагопчноУ ради становить не менше 4-х на рж.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу е загальш збори 
колективу закладу та батьюв або ос1б, яю Ух замшюють, яю скликаються не рщше 
одного разу на рис.

Рпиеиня загальних збор1в ириймаються простою бшышстю голос1в в!д 
загально'У кшькост1 присутшх.

Загальш збори:
- обирають раду дошкшьного закладу, и член] в I голову, встановлюють термши ГУ 
повноважень;
- заслуховують звгг кер1вника (завщувача) дошкшьного закладу, голови ради
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I : _тьного закладу з питань статутно '1 д1яльност1 закладу, дають Тй ощнку 
'• : : таемного або вщкритого голосування;
г :: :~лядають питания навчально-виховно'Т, методично ‘1 та фшансово- 

г : ;~ :  дарськоТ д1яльност1 дошкшьного закладу;
- 27н ерджують основш напрями вдосконалення роботи 1 розвитку дошкшьного 
заклал}.

8.5. У перюд м1ж загальними зборами д1е рада дошкшьного закладу .
До складу ради дошкшьного закладу обираються пропорцшно представники 

в:д педагопчного колективу 1 батьюв або ос1б, яю Тх замшюють.
Кшьюсть засщань ради визначаеться за потребою.
Засщання ради дошкшьного закладу е правом1риим, якщо в ньому бере участь 

не менше двох третин и члешв.
Рада закладу оргашзовуе виконання рйпень загальних збор1в, розглядае 

питания полшшення умов для здобуття дошкшьноТ освгги, змщнення матер1ально- 
техшчно'Т бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозици 
щодо морального I матер1ального заохочення учасниюв навчально-виховного 
процесу, погоджуе змют 1 форми роботи з педагопчно!' освгги батьюв.

8.6. У дошкшьному заклад1 може д1яти тклувальна рада - орган 
самоврядування, який формуеться з представниюв оргашв виконавчоТ влади, 
гпдириемств, установ, оргашзацш, навчальних заклад1в, окремих громадян з 
метою залучення громадськост1 до вирш ення проблем освгги, створення 
сприятливих умов ефективноТ роботи дошкшьного закладу.

ГПклувальна рада створюеться за р1шенням загальних збор1в або ради 
дошкшьного закладу. Члени шклувально 1 ради обираються на загальних зборах 
дошкшьного закладу I працюють на громадських засадах. Очолюе шклувальну 
раду голова, який обираеться шляхом голосування на и засщанш з числа члешв 
шклувально'Т ради. Кшьюсть засщань визначаеться Тх доцшьшстю, але, як правило, 
не менше шж чотири рази на рж.

Основними завданнями тютувальноТ ради е:
ствпраця з органами виконавчоТ влади, тдприемствами, установами, 
оргашзащями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на 
полшшення умов утримання дггей у дошкшьному закладц 
сприяння змщненню матер1ально-техшчно'Т, культурно-спортивно'!, 
корекцшно-вщновлювальноТ, лжувально-оздоровчоТ бази дошкшьного 
закладу;
сприяння залученню додаткових джерел фшансування дошкшьного закладу; 
сприяння оргашзацп та проведению заход1в, сирямованих на охорону життя та 
здоров'я учасниюв навчально-виховного процесу;
оргашзащя дозвшля та оздоровления д1тей та пращвниюв дошкшьного 
закладу;
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”  нулювання творчоТ пращ педагопчних пращвниюв; 
е : г ::чне змщнення зв'язюв м1ж родинами дггей та дошкшьним закладом; 
: _г::ш ня сощально-правовому захисту учасниюв навчально-виховного 
процесу.

IX. Майно дошкшьного закладу

9.1. Майно закладу складають основш фонди (примицення, обладнання 
тощо), шип матер1альш цш ност1, вартють яких вщображаеться у самостшному 
баланс! дошкшьного закладу.

9.2. Майно дошкшьного закладу належить йому на ирав1 оперативного 
управлшня вщповщно до чинного законодавства Укра'ши.

9.3. Дошкшьний заклад вщповщно до чинного законодавства користуеться 
землею, щшими природними ресурсами [ несе вщиовщальнють за дотримання 
вимог та норм IX охорони.

9.4. Вилучення основних фощцв, оборотних актив1в та шшого майна 
дошкшьного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 
законодавством. Збитки, завдаш дошкшьному закладу внаслщок порушення його 
майнових прав щшими юридичними та ф1зичними особами, вщшкодовуються 
вщиовшно до чинного законодавства Укра'ши.

X. Фшансово-господарська д1яльшсть дошкшьного закладу

10.1. Джерелами фшансування дошкшьного закладу е кошти:
- Засновника;
- мкцевого бюджету у розм1р1, иередбаченому нормативними документами щодо 
фшансування;
- батьюв або ос1б, яшТх замшюють;
- добровшьш пожертвування [ цшьов1 внески ф1зичних 1 юридичних оаб ;
- кошти, отримаш вщ надання платних послуг;
- внески, пожертвування фощцв 1 устайов.

10.2. Кошти дошкшьного закладу перераховуються та збершаються на 
рахунках закладу та використовуються за цшьовим призначенням.

10.3. Дошкшьний заклад здшснюе оиеративний о б л к  свое '1 д1яльност1, подае 
документащю згщно з затвердженою номенклатурою, складае звгги в управлшня 
освгги 1 науки Сумсько '1 мюькоУ ради про результата свое '1 робота за минулий рж.

10.4. Порядок ведения бухгалтерского облжу в дошкшьному заклад1 
визначаеться законодавством.

$
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10.5. Дошкшьний заклад за погодженням i3 Засновником мае право:
- придбати, орендувати необхщне йому обладнання та шше майно;
- отримувати допомогу вщ пщприемств, установ, оргашзацш або ф1зичних

ocio;
- здавати в оренду примщ ення, споруди, обладнання юридичним та ф1зичним 

:с : 'а м  хля провадження осв1тньо 1 та оздоровчо!' д1яльносгп за погодженням i3 
} ~г гздшням осв1ти i науки Сумсько1 мюькоУ ради та згщно з чинним
i i r i “ ?д1 вством;

:~^рю вати  структурш ищроздши, формувати штатний розклад, 
ВСТ25: =.т>:=з.ти матер1альш заохочення в межах власного кошторису.

1D : Г"1 _::стична звш исть про д1яльшсть дошкшьного закладу здшснюеться
в:дт : : : 1 :-:онодавства.

10.7 П о с с о к  ведения дшоводства i бухгалтерського облжу в дошкшьному 
заклад: законодавством, нормативно-правовими актами Мшютерства
оев1ти i HZj г; > -типи , iHuiHx центральних оргашв виконавчо1 влади через 
бухгалтер::-? д : _  • :-: :го закладу.

XI. М1жнародне сшвробггництво

11.1. Дош:-:.- :-- ::-дад мае право укладати договори про ствробш гацтво, 
встановлювати з навчальними закладами, науковими установами 
системи осв1ти : ;г  : - - кра'ш, м1жнародними оргашзащями, фондами тощо 
вщиовщно до чин н : : . : газства УкраТни.

11.2. Дошкшьн : : за наявност1 надежно!' матер1ально-техшчноТ та 
сощально-культурно: . :г ::н :гх  фшансових коптив, вщповщно до чинного 
законодавства мае дг : :  -агздэджувати прям1 м1жиародш зв’язки на основ! 
самостшно укладених >тгд дго : г педагопчними пращвниками, створювати, у 
встановленому М ш ю тегс~  ж :ъ.~i : науки Украши порядку спшьш асоцшоваш 
заходи i навчальш центр:: гг  : : спшьш заходи, конференцп, тощо, а також 
вступати до м!жнародних - . • . ,

XII. Контроль - i нхтю дошкшьного закладу

12.1. Основною форме:-: - : - _т : за дояльшетю дошкшьного закладу е 
державна атестащя, що п рсь :д г~ -: ► :д:<:-: раз на десять рошв у порядку, 
встановленому Мшютерством : ~ t _ . - Украши.

12.2. Контроль за дотри v.. :-::-гм закладом державних вимог шодо 
зм1сту, р1вня й обсягу дош кшьим и ш п  хйиснюеться управлшням оевпи i науки 
СумськоТ мюькоТ ради, органам« ж рашшкл виконавчоУ влади вщповщно до 
чинного законодавства Украши.

12.3. Контроль за фшансово-госипвв^сьвшо шяльшетю дошкшьного закладу 
здшснюеться \ттравлшням освш! : =г i .  мюькоУ ради, Управл1нням



ДержавноУ казначейсько'У служби УкраУни у м. Сумах Сумсько'У облает 1 та 
Державною фшансовою шепекщею в Сумськш область

12.4. Контроль за використанням коптив, видшених пгдприемствами, 
оргашзащями, окремими громадянами здшенюють сам1 шдприемства, оргатзащ'У, 
громадяни та управлшня оевпи 1 науки Сумсько'У мюькоУ ради.

12.5. У випадках заяв батьюв, скарг про порушення умов перебування д1тей у 
дошкшьному заклад1 оргашзовуеться перев1рка факпв 1з залученням незалежноУ 
експертизи вщповщно до чинного законодавства УкраУни.

XIII. Припинення д1яльност1 дошкшьного закладу

13.1. Рпиення про реоргашзацно або лшвщащю дошкшьного закладу приймае 
Засновник або суд у випадках, передбачених законом.

13.2. У випадку реоргашзащУ права та обов’язки дошкшьного закладу 
переходять до правонаступншав.

13.3. Припинення д1яльност1 дошкшьного закладу вщбуваеться шляхом 
злиття, приедиання, иодшу, перетворення з додержанням чинного законодавства 
УкраУни.

13.4. Лшвщащя дошкшьного закладу проводиться лшвщацшною комЫею, 
призначеною Засновником, а у випадку лшвщащ'У за рш енням  суду -  
лш виацш ною ком1с1ею, призначеною цим органом.

13.5. При реоргашзащУ та (або) лшвщащ'У дошкшьного закладу пращвникам, 
яьп зв:льняються або переводяться, гарантуеться дотримання Ухшх прав та 
¿нтересЕв вщповщно до законодавства УкраУни.

13 6. Дошкшьний заклад вважаеться реоргашзованим чи лшвщованим з дня 
внесения вщповщних змш до Сдиного державного реестру.

3 " Майно, що залишаеться "теля лшвщащУ дошкшьного закладу, е
ндльною власшстю територ1альноУ громади м. Суми.

- гч дошкшьного навчального закладу Н.1. Кулик
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