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1. зАгАльнI положЕнFUI

1.
Киева
BiKoM

розвиток, вPD(овання

i

ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ Та
громади MicTa Киева.

есшIнсъкого райоЕу MicTa
шкiльноi освiти для дiтей
lB, де забезпечуються догJuIд за ними,
навчання вiдповiдно до вимог Базового компонеIlта
ЗаСНОВаний на комунальнiй власностi терlтгорiапьнот

кПро змiну тигry та
!еснянського рйону MicTa Киевa>.
заклад дошкiльноi освiти створено вiдповiдно
рiшення виконilвчого
KoMiTeTy
Ns 157811б19

!нiпровськоi районноi Радr народних деrу".атi" вц 08 липшI

Ns 5З2 <Про вiдкриття дитячоi

до

1985

Защревського, 49-б на будiвельнiй дiлrя
Рiшешrям викончlвчого KoMiTeTy
дегryтатiв вiд 20 грудня 1991 J\b |464

печirковпли захворюваннями

та

<<

хронiчrппли захворюванIUIми цlлунковоцi75.7> на базi закладу дошкiлъноi.освiти

орюванIrями шлунку.
Hoi адмiнiстрацii MicTa
еорганiзацiю дошкiльних закладiв Jф 27,
I, ЛЭ 793, Ns 8l8 в школи дитячi .ад*
ступеня кПлеяда>, кОрiяна>, KCBiTaHoK>, кЩiамант), пб"iорrr,
<Соняшник),

I
кСвiтлячок>, кЩеснянка>, кУсмiшка>> зйад
дошкiльноi освiти було
реорганiЗов€lнО в школУ-дlrгячий садок I-ступеня <Свiтлячок) з санаторними
групамИ та кjIасаМи длЯ дjтеЙ з печiнкОвс -нирко вими
зitхворюванFIями.
РОЗПОРЯДЖеНIlЯМ КИiЪСЪкоi мiсъкоi
державноi адмiнiстрацii вiд 27 квiтtrя
нянського району.

Киевi

закJIад

державноi

ШДС кСвiтлячок) у

дIя дiтей з

хронiчними

ЗzЖВОРЮВаНН'IМИ ШЛУНКОВО-кишкового тр€жту) з€lкJI4д
дошкiльноi освiти
реорганiзовано в санаторlп,tй дошкiльt*tй навчаJIъний заклад J\b 757
для дiтей з
хронiчними зzlхворюваннями шлунково-кишкового трzжту.
Рiшешrям КиiЪськоi MicbKoT Р4ди вц 08 лит]ня ZOZI
ро*у ]ф l578116l9 <Про
змiну тиrry та найпценуванIrrI деяких
сладiв освiти Десьньъкого
MicTa
киево змiнено тип та наfolенувtlшя санаторного дошкiльного райоIry
нzlвч€lльного
закJIадУ (ясла-садок) Nч 757 Щеснянського
району MicTa на закJIад дошкiльноi
освiти (ясла-садок) J\b 757 Щеснянського
рitону MicTa Киева та вiднесено до
сфери управлiння flеснянськоi райошrот в йiстi Киевi
держzlвноi адмiнiстрацii.

з

засновншсом закJIаду дошкiльноi освiти
Киева в особi КиiЪськоi MicbKoi ради.

с

територiальна громада MicTa
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заклад дошкiлъноi ос_вiти. пiдпорядковуеться Управлirппо
l

освiти

ЩеснянсЬкоi райоНноi в ricTi Кисвi дер*а*"оГадri"iстрацiТ,
|.2Повнан.вва: заклад дошкiлънЪi освiти
1ясла-садок) ЛЬ 757 Щеснянсъкого
райоry MicTa Киева.
Скорочена назва: ЗДО (ясла-садок) },(ч 757.

1.3. Мiсцезнаходження: вул. Мшсоли Закревсъкого,
буд. 4g-Б, м. КиiЪ,
02222, телефон (044) 5156447.
1,4, Заклад дошкiль oi освiти с юридичною особою,
ма€ печатку, штамп
встtlновленого зразка, бланки з власними
реквiзrгами, може мати рахунки в
оргitнilх .Щержав Hoi казначейсь коi служби Украiни.
1,5, Заклад дошкiльнот освiти
у своiй ii"ooro.Ti керустъся Конституrцею
Украirпа, законами Украirп,r кЩго bcBiTp, кПро
лоr*iоirу ocBiTy>>, itлпими
законодЕlвчими актами, актами Президекга Украiни,
Кабiнету MiHicTpiB УкраТЙ,
н€lказами MiHicTepcTBa освiти i науки Укрiiъи,
irпrrюt й"rр*rlпос органiв
вrдсонавчо[ влади, рiшеннями КиiЪсъкоi MicbKoi

розпорядженIUIми
КиiЪсъкого мiського голови, виконавчого органу ради,
kиiгвсъкоi MicbKoi рuд"
(Киiвськоi MicbKoi державноi 4дмiнiстрацii),
,Цеснянськоi райоr+rоi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, накtlзtlми !епартамеIIту освiти i науки
виконавчого
органУ КиiвськОi MicbKoi ршИ (Киiвськоi MiciKoi
o.p*u""oi адмiнiстрацii),
Управлilпlя освiТи !есняНськоi
рйошrоi в MioTi Киевi державноi адмiнiстрацii,

irшrими нормативно-прalвовими актzlми та
щ{п,r Статутом.
1,6, Заклад дошкiльноi освiти caMocTifuro гlриймае
рiшешrя i здiйсшое
дiяльнiсть в межах cBoei компетенцii, передбаченоi заr.о"одаrством
YKpa1rmr та
tцшл Статугом.
1,7, Головною метою закJIаду дошкiльноi освiти
е забезпечешUI реагriзацii
права громадян на здобуггя дошкiльноi освiти, cTBopeHHrI
сприятливих умов для
особистiсного стzlновлен i творчоi самореалiзацii кожнот
дитини, дJuI ii
фiзичного, розумового духовного розвитку, формувaння ii жрrгтсвоi
компетентностi.
1.8, {iялънiстъ закJIаду дошкiлъноТ освiти спрямову€тъся
на реалiзацiю
ocHoBHlD( завданъ дошкiльноi освiти:
збереження та змiцнення фiзичного, псlоtiчного
духовного здоров'я
дитини;
формування особистостi дvIтutни, розвиток iT творчIж здiбностей, набуття
нею соцiЕlльного лосвiду;
BIID(OBaHH,I у дiтей шобовi до Украiни, шанобливого
ставленнrI до родини,
поваги до народних традшдiй i звичаiъ, держЕlвноI та
рiдноi мови, нацiона-rlьнlD(
цiнностей Украiнського народу, а також цiнностеЙ ilппlо< нацiй i народiв,
свiдомого ставлешu до себе, оточешfi та довкiлля;
виконашuI вимог Базового компонента дошкiльноi освiти,
забезпеченнrI
соцiшlьНоi адагrгацii та готовноСтi продовжувати ocBiTy;
здiйснення соцiаllь но-ПеДzгогiчного патронtrгу ciM'i'.
^

i

1,9, Закл4д дошкiльноi освiти несе вiдповiдальнiсть перед
особою,

суспiльством та державою за:
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реалiзацiю головнID( завдань дошкiльноi освiти, ВизначенIlD( Законом
Украi'ни кПро дошкiльну ocBiTy>;
забезпечення рiвня дошкiлъноi освiти в межzlх держ€lвнI4( вимог до if змiсту,
рiвня i обсягу;
збереженIuI матерiально-технiчноi бази.
2.

зАрАх5вАння до зАкJIАду дошюльноI освIти,
ШРЕВЕДЕННJI ТА BIДAXYBAHH'I

2-|. Зарахранrrя дiтей до зilкJIаду дошкiльноi освiти здiйснюеться його
KepiBHl,KoM протягом кшIеIцарного року на вiльнi мiсця
у порядку черговостi

надходжешш зIUIв цро зарахрання. Заява про зapilxyBzlнHrl подаетъся особисто
одним iз батъкiв або irшlршл законним цредставником дитини.
2.2, Прlйом заяв гIро зарахування дiтей до зчlкJIаду дошкiльноi освiти

здiйсrпоеться

з

використанням системи електронного зzшмсу дiтей до

комунальнID( зЕlкJI4дiв дошкiльно[ освiти терrтгорiаrrъноi громади MicTa Киева

(СЕЗ ЗДО).

-

ЗаРаХУВаШ{rI ДиТини здiйстпосться згiдно з вiдповiдним нчкz[зом керiвltика

зilкJIшу дошкiлъноi освiти.

2-З. ЛО

додЕlються:

зuUтвИ

прО зарахування дуttини до закладу дошкiльнот освiти

копiя свiдоцтва цро народженнrI дитиIщl;
медична Довiдк4 видана вiдповiдно до cTaTTi 15 Зшсону Украiни <Про захист
населення вiд iнфекцrfurа< хвороб4 рatзом з висновком про те,
що дитиIrа може
вiдвiдрати закJIад дошкiльноi освiти.
,Щля зарахувашUI дитини з особливими освiтнiми потребами до зilкJIаду
дошкiльноi освiти та yTBopeHHrI iнк-lпозlлвнID( груп до зtUIви гIро зарахуванюI
додасться висновок iнклюзивно-ресурсного цеЕгру про комплексну психологоледагогi чну оцiнку розвитку ц4тини.
{ля зарахраIilrя дI4тишI з ilвалriднiстю до з€жладу дошкiлъноi освiти до

зiUIви цро зарахуванIUI дод€lються:

копiЯ медиtIнОго виснОвку прО дIlтинУ з ilшалiДнiстЮ BiKoM
до 18 poKiB,
видilного лiкарсько-консультатIIвною комiсiею закJIаду охорони ,доро"'", або
копiя посвiдчення особи, яка одержу€ держilвну софалirry
до.rоrо.у вiдповiдно
до Закону Украiни кПро держztвну соцiальну допомогу особам з irшалiднiстю з

дитинства та дiтям з irвагliднiстю>;
копй iндl,в iдуально i пр огр ами р е абiлiтацii дlтгlпп,l з iш алiднiстю.
2.4, Першочергово до закJI4ду дошкiльноi освiти зараховуються
дiти, якi:
l) прожl,в€lютъ на терLrгорii обслуговувilшrrl зilкладу дошкiлъноi освiти (в
разi ii встulновленIш його засновником (засновншсами);
2) е рiдlшlмИ (усиновленишrи) братами таlабо сестр€lми дiтей, якi вже
здобувшоть дошкiльну ocBiTy в такому закладi дошкiльноi Ъсвiти;
3) е дiтьми працiвникiв такого зчlкJIаду дошкiльноi освiти;

4) належать до категорii дiтей з особлрвими освiтнiми
потребами, що
зумовленi порушеннrIми irrгелектуttлъного
розвитку таlабо сенсорними та
фiзичlпшли пор ушеннями;

5) належать до категорii дiтей-сирiт, дiтей, позбавленrоr
батькiвсъкого
пiклування, якi влаr'rтованi пiд опiку,
.rриtомну
сiм'ю,
у

дуrtя.пй будинок
сiмейного тигý/, патронатну сiм'tо, а т€кож
усиIrовлешп< дiтей;
б) перебУваютЬ у скJIадНI,D( житт€вIlж обставинах
та на облiку в службах у
справах дiтей;
7) дiти з числа внугрiшlъо перемiщенID( осiб чи
дiти, якi мають статус
J'
дkIт"'Iи, яка пострiDкдalла внаслiдок BocHHI4x
i
збройшоr
дiй
конфлiктiв,
8) мають лраво на першочерлове зарilхувilння
до закладiв освjти вiдловiдно

до закону.
Пiд час подашUI зzUIви про зарахрашu
д|п:шгIидо закJIаду дошкiльноi освiти
один з батькiв або iшпlй законrп,rй представник
дитини повинен пред'явrrги

орr,гiнал документа, що пiдтверджуе право на першочергове
зарахуванюI

ДИТИНИ, Та З€ВНаЧИТИ

ЙОГО РеКВiЗИТИ
У

Заявi.

У

коли .rрu"Ъ на

першочергове
разi
зарахрilнш не пiдтверджено, дитина зарiжову€
ться до зiжладу дошкiльноi
освiти на загitльtшо<
пiдставах,

Пiсля зарахраш{rI до

зilкJIаду

Ki належать

категорiй, визначенlD( цим tЦ/нктом
ilппlл< дiтей, батъками або irшrими
аншI.

до

на вiльнi мiсця
яких подано в

зilкJIаду дошкiльноi освiти KepiBHlж
якi ix замirпоють, iз Стаryтом зzlкJIаду
ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ, itШlШtЛИ ДОКУМент€rми,
що реглчlмеIпують його дiяльнiсть.
2,б, ПереведенIrrI
з однiеf BiKoBor гругrи до irшоТ в межiж зilкJIаду
"^о"urщiв
дошкiльноi освiти та формуваннrI
його HoBocTBopeHLD( груп здiйсшосться
Щороку
нагrршсiнцi лiтнъого перiоду, anre не пiзнiше 31 серпня.
,Щля лереведення виховzIнця з одного державноло (комуна.гlьного)
закJlаду
ДОШКiЛЪНОi ОСВiТИ ДО Закладу дошкi ьноi оЪвiти один з
Ъатъкь або iшlий
законl*tй представник дитини повинен подати керiвlптку
закJIаду дошкiльноi
освiти заяву про зарахуванIш дитини через систему електронного
зzшису дiтей до
KoMyHzlлbHID( закладiв дошкiльноi ocBiTlT терлrгорiальноi'-громади
MicTa Киева (СЕЗ ЗДО).
переведеннrI вID(ованця iз закладу дошкiльноi освiти
до irппого державного
(комунального) зак.rIаду дошкiльноi освiти вiдбувасться
на пiдставi зzUIви одного
з батькiв або irппого зiконного предстilвника дkпIщIуl,
що подtlвав зчuIву про
зарахувilння (kpiM вl,гl4дкiв, коли за
рiшенням органу опiки та пiклрurй ubo
суду мiсце цроживання дитини визначено з irтшипц iз dатъкiв).
2,7, За вID(ованцем зберiгаеться мiсце в закладi
дошкiльноi освiти у лiтнiй
перiод та у тчlких випадках:
у разi хворобИ врD(ованЦя, йогО санаторного лiкуванIUI,
реабiлiтацii;
у разi карантI,п{у в закладi дошкiлъноiЪсвiти;

на час вiдгryстки одного з батькiв або irшlого законного представника

дитини.
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ВюковаНцi старШого дошКiлъногО BiKy, якi здобУвilють
дошкiлъну ocBiTy у
закладi дошкiльноi освiти та на початок лi"r"о.о .r.piofr
е такими, яких
зараховulно до закJIаду з€галъноi середlъоi освiти,
за бажашrям одного з батъкiв
або irппОго зЕкоНногО предстtlВника дитини можуть
цродовжувати здобувати
дошкiльну ocBiTy в закладi дошкiльноi освiти до кiнця лiЪъого перiоду.
2,8, Вiдрахування вlа<ованцiв iз зttкJIаду дошкiльноi освiти
може
здlиснюватися,.
1) за з€UIвою одного з батькiв або iншого законного
представника дитини,
що подЕtВЕlв зiUIвУ про зарахування (KpiM вl.шадкiв, коли
рiшенням органу опiки
та пiклуВанн,I або.судУ мiсце проживtlннrl
визначено
дитини
з irшrим iз батькiв);
2) на лiдставj медичноло вис}lовку лро стан здор
ов'я цатини, що викJlюча€
можлrвiсть ii подалъшого перебувашя iакгrадi
у
дошкiлъноi освiти;
3) у разi досягнеш{rI виховашIем cTi ом на 1 вересня
повних семи poKiB (для
дiтей з особлrвr,пли освiтнiми потребами повнlD( восьми poKiB),
що передбачае
йогО вiдрахуВанIUI до 3l сершUI поточного
року;
4) у разi переведенIUI BlжoBaIIIц
irппого,а*паду
до
дошкiлъноi освiти;
5) у разi невiдвiдУвilнIUI дитиноЮ закJIадУ
дошкiлiноi освiти протягом двох
мiсяцiв пцряд упродовж навчttльного
року без поважнID( причин.
Керiвнlлс зilкJIаду дошкiльноi освъи iобов'язаний .,".iro"o
iз зазначенням
причрш повiдомити одного з батькiв або iшrrого
зzlконного предст.lвника дитини
про вiдрiжуванIilI дLIтини не менш як за
десятъ кirлендарнrо< днiв до т.жого
вiдрахраrпrя.
Вцра,хувulнн,I дитини iз закладу
дошкiльноi освiти з ilппlо< пiдстав, нiж
вlвначено цим пунктом забороняеться,
ВiДРаХУВzlНШI ДИТИни iз зilкJI4ду
дошкiльноi освiти здiйсtпосться
вiдповiдним HiжtrloM керiвrпп<а закJIаду дошкiльноi освiти.
У разi зарахувzlннrl вlD(ОвilнцЯ до зzlкJIаду освiти для здоб5rття загалъноi
середньоi освiти вiдрахування iз зilкJIаду дошкiльноi
здiйснюс:гъся на лiдставi даних про
факт ruрurуr*-,
за допомогою електронню( систем взаемодii, або за
закJIаду про TaKi данi.
3.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНIЗАЦUI ДIЯJЬНОСТI

3.1. Навчальrпай piK у закладi дошкiльноi освiти починаеться
l вересня i
закiнчуеться 3 1 травня наст}цIного
Лiтнiй
перiод починаеться 1 чЪрвня i
року.
закiнчусться 3 l сершrя.
3,2, ЗаКЛаД ДОШКiЛЬНОi ОСВiТи може мати своему
складi групи,
у
мiж якими
^

вlо<ованцi розподiл.шоться за вiковими (одновiковими,
сiмейr*rми (родшrтпп,rи) ознаками, групи короткотривulлого iiзновiко"r-"j,

перебуванrrя (не
бiльше 4-х годшr без органiзацii для й" *uрф"а"о), ilжrпозlшнi
групи (у разi
звернешrЯ одногО з батькiВ абО iн,шогО зuжонного
цредстЕlвника дитиЕи з
особлрвlдlи освiтнiми потребами) вiдповiдно
до рiшеы керiвrпшса закJIаду
дошкiльноi освiти.
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3,3, КомIIлектрilшUI групу за_вiком передбачае
перебувilнш в нiй дiтей
вiцi. Рiзновiковi груги можугь
утворюват ися для
дiтей
трьох poKiB) та дошкiльного (вiд тръох до шести
ливими освiтнiми потребами вiд трьох
до семи
(восьми) poKiB) BiKy.
З_,4, Формування групи за
(родиннrаtrи) ознаками передбачае
перебуванIUI в нiй вш<оваrщiв, якi.сiмейними
перебу"*ri мiж собою в сiмейrп,lх фодиншо<)
стосунках незzlпежно вiд ст}цIенrI ix спорiднеш{rl.
3,5, За бакаrшям одного з батъкiв або irшrого зчконного
предстilвника
дIrtини у закладi дошкiльноi освiти дIпина може перебувати протягом
дня або
коротлотрива,ло (до 4 годин), fuя дiтей, якi леребуu*r"
у закл4дi дошкiльноi
освiти коротко

одного

Р
(семи)

Якщо для

годшr)

ПеРебУВаНням (до 4
ь зараховувати до
за повним режимом
харчуванIUI за умови короткотривilлого

немае

вiдповiдноi групи закладу до,шкiльноi ос
перебуваrrня, €lле без органiзацii для HLD(
перебраrпrя.
.Щiти, якi перебрають
закладi дошкiльноi освiти короткотривало,
облiковуються у закладi.
З.6. У
або iшцого зttконного представника
мтиЕи
ами у закладi дошкiлъноi освiти
iдно до Порядку органiзацii дrялъностi
iНКrПОЗlШНID( ГРУП
У ЗаКJIадЕж дошкiльноi освiти, ,ur"aрдr,a"о.о постановоIо
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вц l0 квiтня z}lgpo*y
Ns 530.
3,7, ГрУпи форМуютьсЯ в межаХ граншIнОi чисельНостi
виХоваtщiв, що
встzlновлена вiдповiдно до ВиЗначенIlD( зЕконодавством
нормативiв
наповнюваностi груп дiтьми закпадiж
у
дошкiльноi освiти, сшriтарно-гiгiенiчнlж
HopM_i правил угримашo' дiтей закJIадах
у
дошкiлъноi освiти.
3,8, ЗакладдошкЬноi освjти е 3.1кJlадом з.гiujъноIо
розвитку з 12-лодинним
перебуванням дiтей, розрчlхов аlмй на 74 груп, 260 Miclp.
Наповlпованiсть груп дiтьми ст€lновить
ДЛЯ ДiтеЙ BiKoM вЙ одного до трьох poKiB _
до 15 осiб;
дltя дiтей BiKoM вiд тръох до шести (Ъеми) poKiB до 20 осiб;
рiзновiковi - до 15 осiб;
з короткОтривzrлиМ перебуваrшям дiтей
- до 10 осiб;
в оздоровчшl перiод до 15 осiб;
в irшrпозивнID( групах - не бiльше трьох дiтей з особлlшшли
освiтнiми
потребами,
3,9, Засновник може вст€lновJIювати меншу нzlповнювшriстъ
груп у закладi
дошкiльно[ освiти.
3,10, Заклад дошкiльноi освiти праIцое за п'ятиденним
робочим тюкнем
протягом року. Вихiднi днi субmа, недiля. Святковi
-днi -- неробочi.
3,11, Щоденlппl графiк роботи зilкJIаду
дошкiльноi освiiи: з 7.00 до 19.00
години.
З.l2. Щоденшrй графiк роботи груп зtlкJIаду дошкiльноi освiти:

у

з
утворюють

:

I змiна

- з 7.00 до l3.00 години;
IТ змiна - з 1 3,00 до l 9,00 години,
4.

4.I.

освIтнЙ проI_Ес

У

закладi дошкiльноi освiти освiтнiй процес включа€ розвиток,
BID(OBaHIUI, IIавч€lннrI його виховаIщiв i вiдбуваеться вiдповiдно
до освiтrъоl
програми. Змiст дошкiльноi освiти визнача€ться Базовим компонеIIтом

дошкiльноI освiти.
4.2. ЩлЯ формуваннrI влаСноi освiтlъоi програшrи зzlкJIад дошкiльноi освiти
може вiшористъвувtпи ocBiTHi профами, peKoMeHДOBElHi MiHicTrepcTBoM освiти i
науки Украiни,
рiшешrя про обрання та використ€tшul освiтrъоi програми схваJIюсться

педагогiчною Р4дою закладу дошкiльноi освiти та iur"ерд*усться його
керiвнlлсом. Кожна освiтня прогрilма повинна передб ачати набуття
дитиною

компотеIпностей, визначених Баз овtдл компоЕеЕгом дошкiльноi освiти.
З метою сво€часного виrIвлення та розвитку обдаруватrь, здiбностей
вlжов€lнцiв заклад дошкiльнот освiти може органiзову"ur"-о.вiтнiй процес за
ОДНИМ ЧИ КiЛЬКОМа ПРiОРlrГеТними напрямами (художrъо-естетичний,
фiзкультурно-оздоровчrй, музичнlй, гуtrланiтарний тощо).
4.3. Здобугтя дошкiльноi освiти дiтьми з особливlал,tи освiтнiми потребами
здiйсtпосться за окремими програмами i методиками,
розробленими на ocHoBi
БазовогО компонеIIта дошкiльноi освiти MiHicTepcTBa оiвiти i науки Украilп.t,
за
погоджеш{rIм з MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни.
4.4. ДлЯ забезпеЧенЕя iндивiдуа,гriзацii освiтнъого процесу цlя дiтей з
особливими освiтнiми потребами вiдповiдно до висновку iнк.lпозlшнокомплекснУ психолого-педагогiчну оцirпсу розвI,r:гку
Р
Д
ПРОГРаМи реабiлiтацii дитини з ilшалiднiстю (за
н
iнд1,1вiдуапьна програма розвштку, Що
розроблясться
комаIцою пслD(олого-педzгогiчного супроводу.
4.5. НаДаННЯ ПСlD(ОЛОГО-Педагогiчlrрrх та корекцiftrо-розвитковlD( послуг
ДiТЯМ З ОСОбЛrШИМИ ОСВiтнiми потребами здiйсrпоеться вiдповiдно
до порядку
ОРГаНiЗаЦii ДiЯЛЬНОСТi irж-тпозивtшоi груп у зi}кJlадztх дошкiльноi оЪuirй
з€tтвердженого постzlновою Кабiнету МiнiЪтрiв Vщраiни вiд I0 квiтня ZОrЫрЬ-у

Nq 530.

4.6.

На ocHoBi освiтнъоi гrрогрilми

зalкJIаД дошкiльноi освiти скJIадае план
конкретизу€
органiзацiю освiтrъого процесу на навчальний pik та
роботи, що
лiтнiй перiод, якрй схвiчIюеться педагогiчною
радою закладу.
ГIлан роботи закладу дошкiльноi освiти затверджу€ться його KepiBHrTcoM.
4,7 - ЗаклаД дошкiльноi освiти caMocTifuro
органiзацii
""i"u.,ue форми
освiтнього процесу.
розклад органiзацii освiтrъого процесу зaтверд}rryеться керiвlппсом
зtlкJIаду
дошкiльноi освiти до початку навчаJIьного року.
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4.8. Кiлькiсть занlIть на тиждень за вiковrдци групами та iX тривалiсть
в
закладi дошкiльноТ освiтИ в}IзначаетьсЯ норматиВно-правОвимИ актами,
що
регуJIюють IIитulнIrrI грzlниtlно допустимого н€lвч€uьного
нzlв€lнтzDкення на дiтей.
Тршапiсть зiшUIть з дiтьми дошкiльного BiKy ст€lновить:
у молодшiй групi - не бiльше 15 хвилин;
у середriй групi - 20 хвилlttl;
у старшiй групi - 25 хвшlшr.
Для дiтей BiKoM вiд 1 до 3 poKiB проводяться заIUIття трlвалiстю до t0
хвилин.
4.9. Надання додатковID( ocBiTHix послуг, якi не визначенi Базовим
комлонентом дошкiлъноi освiти, 31lлроваджуетъся лише за згодою
одного з
батъкiв або itшlого зzжонного представника дрrrини.
,щодатковi ocBiTHi послуги надаються за рахунок коштiв батькiв або iнших
ЗаконнI/D( цредставrлдсiв дитини,
фiзичrпоr та юридиtllштlt осiб на ocцoBi угоди,
укJIаденоi мiж одним iз батькiв або irппшл законним цредстilвником
дитIIни та
закJIадом дошкiльноi освiти в межах грtш{ично
ДОtц/стимого HaBaIITIDKeHIUI
дитини.
4.10. Мовою зilкJIаду дошкiльноi освiти €
держilвна мова.
5.

оргАнrзАцrя хАрчувАння дrтЕЙ

5,1, Заклад дошкiльноi освiти забезпечуе трирilзове

збалансов€lнс

харчуванIUI дiтей, необхiдне дJUI ix належного
розвImку, з урilхувilнням
особлlшlо< дiстичнlо< потреб дiтей, а тrкож
дотриманням цришIипiв здорового
харчування та основних груп натураJIьного набору проду*Ъiв
дJUI харчраншI
дiтеft дошкiльного BiKy, що регулюетъся нормативно-правовими
zжтами з пит.lнь
органiзацii харчуванIш в зtlкJlадtlх освiти.
5,2, Батьки або особи, якi ix замilшоють, вносять rrлату
за харчування дiтей
у порядку та в розм
5.3. Пiльговi
маllозабезпеченID(
пiдтрlшлки, н4д€lються за рiшенням Киiъськоi Micbkoi
Ради за рахунок коштiв
бюджету MicTa Кисва.
5,4, вИ плати за харчуваЕня дитинлt звiльняються
батьки або особr4 якi iх
замirпоютъ, у випадкzlх, в порядку та на
визначених
Законом Укра1rпа
умовчж,
кПро дошкiлъну ocBiTy>.

за харчувашuI дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування,

плtrга не спрttвJUIеться.

б.

I\ШД4ЧШ ОБСЛУТОВУВАННrI ДIТЕЙ

6,1' ЩiтИ забезпеЧуютьсЯ постiforиМ медиtIниМ обслугоВуваннjIм,
що
здiйсшоСтьсЯ медшIнимИ працiвнИками, якi входять
до штату зt}кJIаду

дошкiльноi освiти.
6.2. Медичнi гlрацiвники здiйсшоють кокгроль
за дотримчlшlllм санiтарного

ЗuКОНОДulВСТВа, МОНiТОРtПГ

cTttHY Здоров'я

та no*ponu

виконаннrI

l0
iндlшiдуального плаIry щеплень та профiлактиtlнlD( медиtIних оглядiв дiтей,
надання домедиtIнот допомоги у невiдкладному cTaHi, iнформування батькiв або
irшrrд< законнlD( цредставнlжiв про cTzlн дktлини,u ор.а"iзацiю заходiв
для
госпiтаlliзацii (у разi показаrь).
6.3. При HarIBHocTi у складi закладу дошкiльноi освiти ilшсгпозIшноi гругпl,
облаштовуtоться вiдповiднi кабiнети та примiщення для проведення корекцiЙно-

розвитковоi роботи.

6.4. ДО основниХ обов'язкiв медичнlD( працiвшrкiв, якi безпосереднъо

забезпечують медичнrлi супровiд н€lлежить

:

монiториrrг стану здоров'я, фiзичного та нервово-псrосiчного
розвитку
дтей, надання iM невiдкладноi медичноi доломоги;
здiйснешя контроJIю за сво€часнiстю цроходженнrI медшIних оглщiв,
у
томУ числi поглиблених, оргulнiзацй виконання профiлzlктиlIнI,D( та оздоровчих
заходiв, оцiнка ix ефектлвностi;
здiйсненшI коЕгроJпо за органiзацi€ю та якiстю харчуванIUI, доц)иманням
рацiонапьного режиму освiтlъоi дiяльностi, навчального наваIIтакеш{я,

медичнlй контроль за виконztнIulм саIriтарно-гiгiснiчного

та
гlротиепiдемiчного режшлiв ;
проведешuI с€lнlтарно-просвiтницькоi
роботи серед дiтей, батькiв або ilшlюi
законнlD( представшпсiв д|lтини та працiвнlдсiв закпаду.
7.

учАсники освIтнього проI_Есу

7.1. Учасникzlми освiтrъого процесу закJIаду дошкiльноi освiти с:
дiти дошкiльного BiKy, виховаlпli,

педагогiчнi працiвrпш<и: директор, вlD(оватgлъ-методист, вихователi,

асистенТи ВIlD(оВателiв, практиtIний псrо<олог, iнструкгор з
фiзкулътури, музичнi
керiвники, керiвrплси гурткiв та iншi спецiалiсти;
помiчrпки вIжов ателiв ;
медичнi пршдiвlпшси;
батьки або особи, якi iх замiшоють;
асистеIIти дiтей з особллвlдли освiтнiми потребами;
фiзичнi особи, якi маюТь правО здiйсrпоВати ocBiTrпo дiяльнiсть у сферi
дошкiльноi освiти.
7,2. Права та обов'язки у"rасникiв освiтrъого процесу визначаютъся згiдно
iз законодавством.
7.3. Педагогiчнi працiвнlл<и закладу дошкiльноi освiти
у партнерствi з
багькамИ або iтпrrrПли законНими преДставниками дkffИIIизабезпечуютБ
Ъднiсть

i розвитку вlжоваlщiв у pzlмkilx освiтrього процесу,
створюють безпечне ocBiTHc середовlшIе, вiльне вiд будь-якlж .rpo""i"
насильства та булirгу (щкування).
навчаннrt, виховzlнIul

7.4. Учасники освiтнього цроцесу взаемодiють на ocнoBi поваги один
до
одного, дотримання правил внутрiшнъого розгtорядку закладу
дошкiльноi освiти
та Положення про закJIад дошкiлъноi освiти, затвердженого пост€lновою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни.

l1

до

7,5, ЗащценIUI ВIlЖОВZlНцiв пiд час освiтнього процесу
до виконаннrI робiт чи
ylacTi

у заходах, не

забороrrяетъся.

пов'язанртх

з

виконанням ocBiTHboi ,rрофur",

7,6, Педагогiчнi та iншi працiвтппси зilкладу
дошкiльноi освiти несугь
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За ЗбеРеження життя,
фiзичного i псш<iчного здоров,я

вiD(ованцiв згiдно iз законом.
'1,7, ПравЦ обов'язки

та соцiальнi гараlrгii irшlих працiвникiв

ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ РеГУЛЮЮТЬся

трудовим законодавством

закладу
трудовими

та

договор€lNIи.
7,8, Працiвrп,Iки зzlкJIаду дошкiльноi освiти
цроходять перiодичнi безогшатнi
меди чнi ог ляду1 в у стан овл еному законод,tвством
лорядку.

ою црilво на:
1нzlвчаншI;

здор

умови угримilння, розвитку,

BID(OBZIHIUI

iнформафi, пропагаIци та агiтацii, що завда€ шкоди
духовномурозвI{гку;

ii

бслуговувaHHrI у зак-шадi дошкiльноi освiти;
зzжист вiд будь_якIlж форм ексIшуатацii та
дй, якi шкодять здоров'ю дитини,
а також вiд фiзичного та пс}тхологiчного насильствц
приниження ТТ гiдностi;
здоровlй спосiб жktrгя,
7 -10. Батьки або особи, якi ix замirпоють, мilють
пр:lво:
вибиратИ
здобуття
дитиною дошкiлъноi освiти;
форrУ
обирати i бlти обраrпп,rи до органiв громадського самоврядуваншI
закJIаду
--r--

дошкiльноi освiти;
звертатися до вiдповiднlоt оргаlriв
управлirшя освiтою з IIитань розвитку,
BI/D(oBzlHHrI i навчашrя cBoik
дiтеЙ;
зЕlхипIати закошri irrгереси cBoix дiтей вiдповiДНI/D(
у
державнIaц органах i

суд;

бути на громадсъкID( засадzж асистентом дитини з особлr.шими
освiтнiми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов'язки
асистеIIт а дLIlини,
7.1|, Батьки або особи, якi ix замirпоють, зобов'язанi:
дотримувtr.Iися вимог Статугу, правил внутрiшlъого
рG}порядку закJIаду
ДОШКiЛЬНО[ ОСВiТИ, а ТЕЖОЖ умов договору про н4даш{rI
ocBiTHix
наявностi);
ВIlD(ОВУВати у дiтей лпобов до Украiни, повагу
до нацiоналънIж, iсторичнlо<,
ду, дбайливе ст€tвленнll до довкiлля;
дiтьми старшого дошкiльного BiKy

;;r.-G;

постiftrО дбатИ про фiзичне здоров'я, псlжiчнrд1 стан
дiтей, створювати
налlежнi умовИ дJUI розвИтку ix
цриродIпD( задаткiв, но<илiв та здiбно.r.Й;
повiDкати гiднiсть д|пини,
сть, шанобливе ставленIш до старшID( за
мов або мов меншин i рiдноi мови, до

|2
'7,|2, ПРаВаТа
ОбОВ'ЯЗКИ Педiгогiчцlл< працiвrппсiв
у сферi дошкiльноi освiти

визначаються законами УкраТни кПро ocBiTy>, пПро
lошкiльну ocBiTy> та
iнrrrими нормативно-правовими актzlми.
7,|з, На посаду педагогiчного працiвrпшса закJIаду
дошкiльноi освiти
признача€ться особа з

педагогiчнуосвiтузавiдпо ##t};,#ЪЖйt*ffi
педагогiчного працiвникц

у€ резулътативнiсri rа якiсть роботи, а
тzжож фiзичrпlй i псlоliчнtd стан якоi
доiвоJuIевиконувати професiйнi обов'язки.

7,|4, За успiхи В роботi до працiвнlжiв ,*с;lадУ'до-*irrurоi
освiти
встановлюються

рiзнi форми заохочеш{rI.
7,15, Трудовi вiдносини регулюютъся законодllвством
Украiни лро лрацю,
Законом Украi'шl кПро дошкiлъну ocBiTy>>, ilпtllдли
нормативно-правовими
iктtlми, прIйrятими вiдповiдно до HI,Dq прilвилами
внугрiшнъого трудового
розпоряДку зtlкJIаДу дошкiлъноi освiти та Iцil\,I Статугом.
,l
,16, Педагогiчнi працiвники закJIаду
дошкiльноi освiти мitють право:
на зtlхист професiйноi честi, гiдностi;
на вiльr*rй вибiр педагогiчно доцiльнI,D(
форм, методiв i засобiв роботи з
дiтьми, виrIвленIи педагогiчноi iнiцiативи;
брати rIасть у роботi органiв сilмоврядувчlншI зtlкJIшу
дошкiльноi освiти;

пiдвшцення квалiфiкацii, перепiдгоrо"пу, вiльнlй
r"icTy, програм,
""bip що здiйсrпоютъ
форм навчання, ЕавчаJIънrо< закладi", у.r*ов та органiзацiй,
пiдвlлцення квалiфiкацii i перепiд.оrо"*у;

вносити цропозшIiТ щодо полiгшlення
роботи зilкJIаду дошкiльноi освiти;
на соцiальне та матерiшlьне забез.ra"a""" вiдповйно
оо r*о"одавства;
об'еднуватися У професiйнi спiлки та бу.и
ilшlих об'еднаrъ
громадян, дiяльнiсть якI,D( не заборонена законодilв "о."*"
ством ;
iншi црава, що не суперечать зiконодавству YKpail*r,
7,l7, Педагогiчнi працiвники зilкJIаду до.*iо""оi освiти зобов'язанi
дотримуВатисЪ вимоЛ цьолО Статуту, прrlвил вяутрiшнъоIо
розлорядку,
умов трудового договору (коmракту);
:

постifurо пiдвlлlдувати професiйr*rй piBeHb, педагогiчну майстернiсть,

зtгiшьну культуру;
дOтрип{уватися педагогiчноi етики, норм зtгzlльнолподськоi морапi,
повФкати гiднiсть дmини та ii батькiв;
забезпечувати умови дJUI засво€ннrI вlD(овЕlнцями навчалъних
програм на
гу, рiвrrя та обсягу освiти вiдповiдно до
сцриrIти розвитковi здiбностей дiтей;
, з.lхист дупиl{и вiд будь-яких фор,
lдоров'ю, а т€жож вiд фiзичного та
псID(ологiчного насильства;
сцрямовУвати свою дiяльнiсть на
ре€rлiзацiю основних завдань дошкiльноI
освiти;
. брати у{астъ у роботi педагогiчноi ради та irTrrrд< заход€lх, пов'язаних з
пlдвипIенIцм
гlрофесiftrого
plBIUI,
педагогiчноi майстерностi,
з€Lгальнополiтичноi культури;
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повноваженIuI, засади формуваrпrя та
дiяльностi органiв громадського
самоврядування визначаються Законами Украiни пПро
о."йуu, кПро дошкiльну
ocBiTy> та щш Стаryтом.
8, l0, Вшцlшл колегiапьним органом
громшського сilмоврядувilнIш зilкJIаду
дошкiльноi освiти € зuгtlльнi зборй (конфереrщiя) колективу
зьаду.
9. ФIНАНС ОВ

О_ГОСПОЛАРСЬКА ДUIJЪНIСТЬ ТА МАТЕРИЛЬНОТЕХНIЧНА БАЗА

9,1

Фiнансово-господарська дiяльнiстъ закладу
дошкiльноi освiти
пров4диться вiдповiдно до Бюджетного кодексу
Украi'Й, Законiв Украi'ни пП|о
i_ijj]l КПРО дОШкiлъну ocBiTy>, кПро мiсцеве самоврядрашuI в YrcpaiHi> та

lншlD( нормативно-прaвовlл< aKTiB.

9,2, ФiНансово-гОсподарська дiяльнiсть закладу провадиться
на ocHoBi
кошторису, який
скJIадаеться i затверджуеться вiдповiдно
до r*о"одitвства.
9,3, Заклад дошкiльноi освiти *ърrьrу.ться
ом комунальноi власностi

м

терltторiальноi |ромади MicTa
.Киева, закрiпленrпл за Управлilшям освiти
,Щеснянськоi райоrпrоi в MicTi Киевi дЁрлu""оI адмiнiстрацii
на правi
опер ативного угlравлil*lя.
об'ектИ та майдrО закJIадУ

дошкiльНоi освiти не пiдлягallоть приватизацii чи
використанню не за ocBiTHiM призначенIUIм, KpiM
надашilI в ореIцу з метою
наданн,I послуг, якi не можуть буги забезпеченi
безпосередньо зчlкJIадом,
пов'язаНю< iЗ забезпечен о.Ъirrоо.о процесу
або обслуговув€tнЕr.м y,racHrлciB
освiтнього процесу, з ypaxyB€tнIrrlм визначенIrrI орг€lном
упрitвлiшrя моrкпIшостi
користув aHIUI комунurльним нерухомим майном вiдповiдно
до r*онодавства.
Заклад дошкiльноi о вiти може надавати платнi
ocBiTHi та iншi no.oy.",
перелiк якlD( зiIтверджуе Кабiнет MiHicTpiB Украiни.
Засновник ма€ право
затверджувати перелiки платнlD( ocBiTHix та iншrо< послуг,
що не рifouли до
л ерелiку, затверджен ого К абiнетом
MiH i cTpiB Укр аiЪи.
9,4, [жерелами фiнансувzlння закJIаду дошкiльноi освiти
можутъ буги
кошти:
засновника;
державного та мiсцевID( бюджетiв;
батькiв або осiб, якi ix замiшоють;
добровiльнi пожертвуванIUI та цiльовi внески
i юридичrпах осiб;
irшi кошти, не забороненi законодавством. фiзичних
9.5. Штатrшшi розпис зilкJIадУ затверджу€ться Управлiнням освiти
!еСНЯНСЪКОi РаЙОННОi В MicTi Киевi дЪр*u""оi адмiнiстрацii
o."o"i типових
штатнID( HopMaTr,BiB дошкiлъrло< нZIвчЕUIънID( заrсlrшiв,
"u
затверджених
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украi'rпа за погоджешUIм
з MiHicTepcTBoM фiнансiв
Ущраi'ша.
9,б, Матерiапьно,технiчна база вклпочае будiвлi,
споруди, земельнi дiляlжи,

комунiкацii, irшеrrгар, обладнання,. irппi матерiал""i
Йr"r".ri,
""р;;";;
У баЛаНСi централiзованоi бухгалтерii управлir+rя
освiти
l
.Щеснянськоi райоr*rоi в MicTi Кисвi держ€lвноi адмiнiстрацii,
ВiДОбРаКеНО
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виконувztти нзкzlзи керiвницгва;
виконувати iттшi обов]язкИ, що не суперечатъ законодавству Украiни,
за
7.18. ilрачiвrп"rи закJIаДУ дошкiльноi освiти несуть вiдповiдальнiсть

вiдповiдно до чинного
збереження життя, фiзичне i психiчне здоров'я дчпtiltли
зЕконодавства Украiни.
,l
.lg, Пршriiшши зttкJIаду дошкiльноi освiти зобов'язанi проходlтги
перiодичнi медичнi огляди в устztновленому законодавством порядку,
освiти пiдлягшотъ
7 .2о. Педагогiчнi шрацЬники зilкJIаду дошкiлъноi
aTecTarli i вiдповiдно до чинного з €lконодzlвства Украiни.
8.

утIрдвлIнн;I здклддом дошкUьноi освIти

8.1. КерiвниL(гво зtlкJIадУ дошкiльноi освiти здiйсrпое його дIфектор: _
посаду Та звrлъняс З
8.2, Щиректора закJIаду дошкiльноi освiти призначае на
посади засновник або уповноважешrй ним оргtlн,
на посаду Д,Iректора закJIаду дошкiльноi оовiти призначаеться особа, яка е
педагогiчну
громадянином Украilпл, вiльно володiе державною мовою, ма€ випIу
менше тръох poKiB,
ocBiTy, cTtDK педагЪгiчноi таlабо науко-педагогiчноi роботи не
та псшtiчного здоров'я, Що не
стан

opr*iruropcbki здiбностi,

фiзичного

перешкодкае виконанню професiйrпоr обов' язкiв,
несе
8.3. .Щиректор здiйсrпоЪ безпосереднс управлiння закJIадом
з акJIаду,
вiдповiдшrьнiъть з а осв iTr*o, фiнансов о-господар ську та iшпу дiяльнiсть
Щиректор зilкJIаду дошкiльноi освiти
орiшliзовуе дiяльнiсть зilкJIаду дошкiльноi освiти;
Hoi
вирiшуе IrитаннЯ фiнансоВо-госttоДарськоi дiяльноСтi закладу дошкiль
освiти;
ix
признача€ на посаду та звlльня€ з посади гтрацiвrпrкiв, визначае
фуrп<цiональнi обов' язки,
за
забезпечус органiзшtiю освiтнього процесу та здiйсненшI контроJIю
виконанням ocBiTHix програм ;
кlлькlсть
забезпечуе подання iнформацii про з{lкJIад дошкiльноi освiти,
iнформацii
MicIФ, груп за BiKoM та час перебувiння в rпоr дiтей та iншоi
вiдповiднЬ до Порядку функчiонування системи електронного запису дiтей до
зйuдi" дошкiльнот освiiи комунапьноi BлacнocTi територiшrьноi громада MicTa
Кисва;
забезпечуе функцiонуванIuI внутрiшrъоi системи забезпеченIuI якостi
освiти;
забезпечуе упiови для здiйснення дiевого та вiдкригого громадського
контроJIЮ за дiяльнiстю зtlкJIаду дошкiльноi освiти;
закJIаду
сttрия€ та ствоРюе умоВи NIя дiялъностi органiв сzlмоврядувЕlння

i

:

дошкiльноi освiти,)
сприrIс здоровому способу життя вID(овzlнцlв та црацвникlв;
забозпочуе створеtlня у закладi дошкiльшоi освiти безпечного освiтнього
вiд насильства та булiнгу (rркувашя);
середовIIIца,
"iпrного
вида€ у межilх компетенфi накази i кокгроlпос ix вlпсонання,

lб
9,7, Утрrплаш{,I та
розвиток матерiапъно-технiчноi бази зilкJIаду
дошкiльноi
освiти,
тому

у

числi забезпечення унiверсального дизайну та

розумного
пристосУв аLIня' фiнансуЮтъся за
рахуноК коштiВ засновнИк а заклаДУ та ilшrю<
джерел, не забороненI,D( зzконодавством.
9,8, ПОРЯДОК ВеДеННrI ДiЛОВОдства в закл4дi
дошкiльноi освiти здiйсrпосться
вiдповiдно до чиIfirого з€lкоIlодtlвства YKpairп.r.
здiйсrпосться через централiзовану бухгалтерiю
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
iйно закладом за рiшення}Lдиректора.
9, l0, Статистична звiтнiсть про
дiяльн^iсть ,*й,
встzlновJIюеться
вiдловiдно до чинного зuжонодавства Украiни.
9,11, ВrПЛОГИ ДО МаТеРiаlrЪНо-технiчноi бази зilкJIаду
дошкiлъноi освiти
вLfзначаються вiдповiдними будiвельними та
caHiTapHo-.i.ie"i"*-Mи нормами i
пр€lвилами, Заклад дошкiльноi освiти використовус
матерiально-тъхнiчне
ocнarr(eнIul, iгрове, навчztльно-Дидактиtlне обладнапrя,
прш,riрнi перелiки
рекомендованi та затвердженi MiHicTepcTBoM освiти i ;.у* У?раiни
"*оaо
10.

рЕоргАнIзАцUI тА лквцАцUI зАклАду
доIlкIJьноi

освIти

д
лiквiдацii
за рiшенtrям

10,1, Пригrrшешlя

шJUIхом його
перетвореlшя)

l0,2, У

дошкiльноi освiти вiдбувасться
i (злиття, присднання, подiлу,

рiшеrпrям суду

вшr4дку реорганiзацii закладу його права та обов'язки
переходятъ
прilвонаступниковi.

10,3, Лiквiдацiя зilкJIаду дошкiлъноi освiти здiйсrпостъся лiквiдацilhrою

комiсiею, створеною Засновником, а випадк€lх, передбачених
у
зilконод€lвством.
судом
- 10,4, Засновнlтс
або уповновiDкgний rтшл qрган встановJIюе порядOк та
визначае строки проведеш{rt лiквiдацii, а також строк
дJIя з€UIви претензiй
кредшорilми, що не може бути меншим, нiж
два мiсяцi з дня оголошення про
лiквiдацiю.

.

.10,5, Заклад дошкiльноi освiти ввtDкастъся реорганiзованим

або

сдшrого держttвного реестру юридшних осiб,
омадсъклж формуваrь зiшису про припинешilI

б Пр"

реорганiзаlii або лiквiдацii закладу дошкiльноi освiти
працiвтпкам, якi звiльнлоться, гарантуеться додержаIff{я ix прав
та i11гересiв
вiлповiлно до трудового законодавства /краiни.
10,7, ВIШiЛЬНеНi ПРИМiЩеrпrя лiквiдЪваного закJIаду
дошкiльноi освiти
використовуються викJIючно дJIя
з
роботи дiтьми.
l0,8, Майlrо, яке с комунaJIьною власнiстю (земельнi
дiляrжи, будiвлi,
сtlOрудЦ обл4днаНнл тощо), придбаНня чи вiдокремлення якого
призначене дJtя
здобуттЯ дiтъмИ дошкiльНоi освiти, використовуетъся виключно
дJUI роботи з
10

дiтьми.

