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1. зАгАльнI положЕнFUI

l,

Заrслад дошкiЛьноi освiти (ясла-садок) Jr,lч 94
Щеснянського району MicTa
Киева (надалi - зllкJIад дошкiльноi освiти) е закпадом
дошкiльноi ocBiT и дJIядiтой
BiKoM вiд однОго до шести (семи) poni",
забезпечуються
де
догJIяд за ними,
розвLrгок, виховання навчання вiдповiдно до вимог Базового компонента
ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ Та ЗаСНОВаНИй на комуншlънiй власностi
терrгорiапьноi
громади MicTa Киева.
заклад дошкiльноi освiти € прzlвонаступником
дошкiльного навчzlльного
закJIадУ Jф 94 комбiнованого тшry вiдповiдно
до рiшеl+tя Киiвськоi MicbKoi Ради
вiд 08 лшшUI 202l рокУ Nq 1578/lб19 кПро змiну типу
та наймеIIувilш{я деяких
закладiв освiти {еснянсъкого
Micia
Кисво.
рйону
1,

i

Заклад дошкiльноi освiти створено рiшешrям BaTyTiHcbKoi
держilвнОi адмiнiСтрацii MicTa Киева 26 .й", р94 ]ф з r кПро райошrоi
туберкульозного санаторного дошкiльного зiжладу Ns 94
для дiтей з"iдпрл"
раrпriми
проявtlми туберкульозноi iнфекцii, з мttлими i загасшочими
формами

туберкульозу та тубконтtlктнIж)).
Рiшешrям КиiЪсъкоi icbKoi ради вiд 08 лшIня 202]року Ns 1578/lбl9 <Про
змiну тиtIу та наfuленуванIrя деякID( закладiв освiти
району MicTa
Кисво змiнено тип та наfoленувaння сtlнаторногоДесЬ"Ьrкого
дошкiльного навчzulьного
закпаду (ясла-садок) Nч 94 !еснянського
району MicTa на заклад дошкiлъноi
освiти (ясла-садок) Nч 94 .Щеснянського
району MicTa Киева та вiднесено до сфери
,l
управлiння.щесrrянськоi райошlоi в Micii киевl держzlвноi адмiнiстрацiт.
засновнrжом закJIqду дошкiльноi освiти е територiальна громада
MicTa
Кисва в особi КиiЪськоi MicbKoT ради.
заклад дошкiльноi освiти пiдпорядковусtься Управлilпlю освiти
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi дер*а""оi адмiнiстрацii.
1 2. Наfu,Iенуваш{я з.lкJIаду
дошкiльноi освiти:
Повне -Заклад дошкiльноi освiти (ясла-садок) Nэ 94
.Щеснянського райоIry
MicTa Киева.
Скорочене - З.ЩО (ясла-садок) М 94.
1.3, Мiсцезна,ХОДЖеШil закл4ду дошкiльноi освiти: вулиця Теодора
!райзера, будшlок 30-Б, м. Киiв, 02222.
1,4, Заклад дошкiлън i освiти е юрlадичною особою, мае печатку,
штilмп
вст€tновленого зр€tзка, блаrпси з власними
реквiзитtlми, може мати рахунки в
органzж,Щержав ноТ казначейськоi служби Укр аiни.
1,5, Заклад дошкiльноi освiти
у своiй дi"о""остi керуеться Конст1aгуцiею
YKPai'rШ,r, ЗzКОНаМИ Украilп,r кПро ocBiTy>, кПро
ло-*iоirу ocBiTy>, iйпли
зiжонодавчими zжтitми, актамиПрезидента Украiни, KaбiHeTyMiHicTpiB
Украi'rи,
накtr}ilмИ MiHicTePcTBa освiти i науки Укрiiни, iншlо<
йор-ut-" органiв
виконавчоi вЛаЦИ, рiшеннями Киiвськоi мiськоi
ради, розпорядженIUIми
.

КиiЪськогО мiсъкогО голови, виконавчого оргаЕу kиiвськоi MicbKoi
рuд"
(киiъськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii),
.щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii, нака:}zlми .щепартаменту освiти i науки виконавчого
оргilнУ КиiЪськоi мiськоI рад" (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii),

Управлirшя освiти.Щеснянсъкоi райоrпrоi в MicTi Кисвi
держitвноi адмiнiстрацii,
iншими нормативно-пр.вовими актами та IIим Статугом.
1,6. Закпад дошкiлъноi освiти caMocTifuro приймае
рiшення i здiйсшос
дiяльнiсть в меж€lх cBoei компетеIщii, передбаченоi з*оrода"ством Украiшr
та
щлru Статуtом.
1,7, Головнок) метою закJIаду дошкiльноi освiти е забезпеченюt
решriзацii
права громадян на здобутгя дошкiльноi освiти, cTBopeHIt
I сцриятливих
умов дUI
особистiсного становлення i творчоi самореалriзацii кожноi
дитини, для ll
^

фiзичного, розумового

i духовного розвитку,

формувalнIUI ii жlтгтевоi
компетентностi.
1.8. Щiяльнiсть зilкJIаду дошкiльноi освiти сцрямовуеться на
реалriзацrю
основнIд( завдilнь дошкiльноi освiти:
збереження та змiцнення фiзичного, психiчного
духовного здоров'я

i

дLшлщпI.

формування особистостi дIrгини, рG}вlтгоК ii творчих здiбностей, набугтя
нею соцiilJlьного досвiду,
BID(OB{IHH,I у дiтей любовi до Украirп,l, шанобливого
ставленЕrI до родини,
повzги до народнID( традщiй i звичаiв, державноi та
рiдноi мови, нацrональних
УКПаiНСЬКОГО народу, а також цirпrостей iтшlих нацiй народiв,
1_Y:::Т!
свlдомого стzlвленнrl до себе, оточення та довкiлля,
виконанн,I вимог Базового компонента дошкiльноi освiти, забезпеченнrI
соцiальНоi адагrгацii та готовностi продовжувати ocBiTy;
здiйсненrrя соцiалrь но - педiгогiчного патронату ciM' i.

i

1.9. Заклад дошкiльноi освiти несе вйповiдаrrьнiсть перед особою,

суспiльством та державою за.
реалiзацiю головнI,D( зilвдzlнь дошкiльноi освiти, визначенlD( Законом
Украi'шл <Про дошкiльну ocBiTy>;
забезпеЧеннrI рiвня дошкiлъноi освiти в межulх
державнID( вимог до it змiсту,
рiвня i обсягу;
збереженrrя матерiапъно-технiчно i бази.
2.

зАрАх5вАнrUI до зАклАду дошIкIJьноi освIти,
ШРЕВЕДЕНrШ ТА ВIДРАХУВАННrI

ЗаРаХУВаr+rЯ ДiТеЙ ДО зilкJIаду дошкiльноi освiти здiйснюеться
його
KepiBHlпcoМ протягом к3lлещарного
на
вiльнi
мiсця
порядку
року
черговостi
у
надходжешUI зuUIв гIро зарiжування. Заява про зарахувa}ння подасться
особисто
одним iз батькiв або iншшчr зzLконним цредставником дцlиr{и,

.2,|.

2.2. Прlйом заяв про зарахуваншI дiтей до з.lкJIаду дошкiлъноi освiти
здiйсrпоеться з використzlнIlям системи електронного з€шису
дiтей до
комун{шьнID( зzlкJl4дiв дошкiльноi освiти терlтгорiальноi громади MicTa
Киева кСЕЗ ЗДО).
зарахуваш{rI дитини здiйстпоеться згiдно з вiдповiдним нilказом
керiвш,rка
закJIаду дошкiлъноi освiти.
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2,3, ДО

додitються:

зuUIвИ

прО зарахрання дитини до зilкJIаду дошкiльноi освiти

копiя свiдоцтва про народження дитини;
медиЕIна довiдка, вI4дана вiдповiдно
до cTaTTi 15 Закону УкраiЪи кПро з€lхисТ
населенIUI вiд iнфекфйню< хвороб>, puвoм з висновком
про те, що дитина може
вiдвiдуъати з.tкJIад дошкiльноi освiти.
!ля зарахування дIrтини з особлlшшrли освiтнiми потребами до зilкJIаду
дошкiлъноi освiти та утворення itж-lпозивнID( груп до зiUIви про зарахуванIrrI
додаеться висновок irпrлюзивно-ресурсного це}rгру про комплексну психологопедагогiчну оцirку розвитку дIlrгини.
Щля зарахраIilrя дрilини з ilваlliднiстю до закJIаду дошкiльноi освiти
до
заяви про зарахувilшя додtlютъся:
копiЯ медичнОго виснОвку црО дIлтLшIУ з iнвалiднiстю BiKoM
до l8 poKiB,
вид€lного лiкарсько-консульrй*"ою комiЬiею закJIаду
охорони здоров'я, або
копiЯ посвiдченtи особи, яка одержуе державЕу соцiалiну
до.rоrо.у вiдповiдно
до Закону Украiни uПро держilвIIу соцiаrlьну допомогу особам з irша-тriднiстю з
дитинства та дiтям з iтвапiднiстю>,
копй iндивцуальноi програми реабiлiтацii дlтгlлти з iнвшliднiстю.
lльно1 освlти зарaжовуються дiти, якi:
oByBaHIrrI закJIаду дошкiлъноi освiти (в
асновникши);
чlми таlабо сестрами дiтей, якi вже
акладi дошкiльноi освiти;
у дошкiльноi освiти;
4) належатЬ до катеГорii дiтей з особлrвими освiтнiми потребами,
що
зуI\{овленi порушенIt Iми iнтелектуilльного
розвитку таlабо сенсорними та
фiзичними порушенtulми;
5) належать до категорii дiтей-сирiт, дiтей, позбавленш< батъкiвського
пiклування, якi влаrrттованi пiд опiку, у прийомну сiм'ю,
дlлтячlй будинок
сiмеЁшого типу, патронатну сiм'ю, а т€кож
lпоr
уJтшовле
птеМ;
б) перебУваютЬ у скJIадНID( житт€вих обставинах та на облiку в службах
у
сгIравах дiтей;

7)
дитини
8)

осiб чи дiти, якi мають статус

i збройrпл< конфлiктiв,
ахранIrя до закJIадiв освiти вiдповiдно

до зtlкону.
Пiд час подаш{r[ з€UIви про зарахув€lIшя д|tlиЕидо закJIаду
дошкiльноi освiти
один з батькiв або iшпlй законtпшi цредставник дитини повинен пред'явrтги

орl,гiналr докуl\(ента, що пiдтверджуе право на першочергове зарiжуванIuI
дуtтvIни, та зазначIrги його реквiзити у заявi. У
разi коли прilво на першочергове
зарахувtlннrl не пiдтверджено, дитина зарiжовуеться
до зilкJIаду дошкiльноI
освiти на загшIьlшоt пiдстЕtвilх.
пiсля зарахування до зilкJIаду дошкiльноi освiти дiтей, якi належать
до
категорiй, визначенlD( цим гtунктом, здiйсrпоеться зарахувtlнЕrl на вiльнi
мiсЙ

iншIж дiтей, батьками або irшlш,rи законними
цредстzlвниками як,D( подalно в

устilновЛеномУ порядку зzUIви

пр о

зарахуваннrI.

2,5, ПiД чаС пршlомУ дрIтини до зilкJI4ду
дошкiльноi освiти керiвник
зобов|язанlй ознйомиги батькiв або осiб, якi ik запrirпоють,
iз Стаryтом .u*uду

ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ, irППИМИ ДОкУментаluи, що
реглЕtментують його дйльнiсть.
2,6, ПереведенIrя вIжоваIIцiв з однiеi вiкоЪоi
групи до iншоi в межttх закJIаду
ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ Та фОРМУВ€lНtUI його HoBocTBopeHIж
груп здiйсrпоеться щороку
нагlршсiнцi лiтнього перiоду, алrе не пiзнiше З l серпrrя.
!ля переведеш{rI ВIlD(ОВаНця з одного держtlвного (комунiulъного) закладу
ДОШКiЛЪНОi ОСВiТИ ДО ЗакJIаду дошкiльноi оЪвiти один

з батькь

або iнший

законr*rй представник дитини повинен подати kepiBHlky
закJIаду дошкiльноi
освiтизzUIвупро зарахраш{rI дI{lиничерез систему електронного

комунurльнIlD( ЗакJIадiв
(СЕЗ ЗДО)).

дошкiльноi освiти ,ep-opiarrrrof

зilIисудiтейдо

.ро"ци

MicTa Киева

-

переведеш{,I вихованця iз закладу дошкiльноi освiти
до ilшrого держttвного
(комунального) закJIаду дошкiльноi оiвiти вiдбувасться
на пiдставi з€UIви одного
з батькiв або iншого зtlконного представника дLIтиrм)
що подавав зiu'ву цро
зарахування (kpiM вl,пlадкiв, коли за
рiшеrпrям органу опiки та пiклувuй ubo
суду yi.ц. проживання дитини визначено з ilппипл iз
dатъкiв).
2,7, За вID(ованцем зберiга€ться мiсце в закладi
дош*iльноi освiти у лiтнiй
перiод та у тilких випадках:
у разi хвороби вихованця, його санаторного лiкуваннrl,
реабiлiтацii;
у разi карантину в закладi дошкiльноi Ъсвiти;
на час вцпустки одного з батькiв або ilшrого зtlконного представника
дитини.

BiKy, якi здобраютъ дошкiлъну ocBiTy
у
аток лiтнъого перiоду с тilкими' яких
oi освiти, за бажанням одного з батькiв
[итини можуть продовжувати здобувати
лошкiлъну ocBiTy в закладi дошкiлъноi освiти До кiнrц лiЪйого перiоду
2,8, ВцрахраннrI Bra<oBarп{iB iз закJIаду дошкiльноi освiти може
.
здiйсrповатися,,
1) за з€ивою одного з батькiв або iншого законного
предстztвника дIIтини,
що подавав зzulву про зарахування (kpiM вшlадкiв, коли
рiшеl*rям оргilну опiки
та пiклРаш{Я або судУ мiсце проживанн., дитини визначено
з iIшrим iз батькiв);
2) на пiдстав
здоров'я дLпwIи, що викпюча€
мож;rrшiсть ii под
дошкiльноi освiти;
3) у разi дося
ересшI ПоВнlD( семи poKiB (для
дiтей з особлr,вr,пvrи освiтнiми потребами повнIfi восьми poKiB),
що оЬр.дбачае
йогО вiдрахуВаншI до 3l серш{я поточного
року;
переведеннrI вLD(ОванцЯ до ilшlого,ч*uду
r
газl
{)
дошкiльноI освiти;
5) у разi невiдвiдування дитиною закладу
дошкiльноi освiти прutягом двох
мiсяцiв пiдряд УПродовж навч.lльного
року без поваlснLD( причин.
Керiвrппс закJIаду дошкiльноi освiти iобов'язанlй .r".iro"o
iз зазначенням
причI4I повiдомlтги одного з батькiв або iншого законного
предстilвника дI,fгини
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:Р:
:]ЦаХУВаШrrl
вцрахраш{rI.

ДLпини не менш як за десять кчI.JIендарнID(
днiв до такого

Вiдрахування

з iшпlо< пiдстав, нiж

дLlтkпJДlI iз закладу долпкiльноi освiти
визначено цIеI пунктом забороняетъся.

iз закладу дошкiльноi освiти здiйсrпосться
вiдповiдним нака:}ом керiвника закладу
дошкiлъноi освiти.
у разi зарiжрання виховilнця до закладу освiти д-пя здобlптя загаrrьноi
середньоi освiти вiдрахранrrя iз закл4ду
дошкiлъноi
здiйсrпоСться на пiдставi дчlних про
факт ,up*y"*",
за допомогою електроннID( систем вза€модii, або
за
.

ВiдрахуванIUI дIrгини

закJIаду про TaKi данi.
3.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНIЗАЦUI ДШЛЬНОСТI

3,1, Навчапьшй piK у закладi дошкiльноi освiти
починасться l вересня i
закirrчусТься 31 травrrЯ наступнОго
року. ЛiтнiЙ перiод .rоrйu.rься 1 червня i

заrсiнчуетъся 3 1 серпюI.
3,2, Заклад дошкiлъноi освiти може мати сво€му
складi групи9 мiж якими
у
ВIlD(ОВаНЦi розпОдiляютьсЯ
вiковимИ (од"оrl*оr^",

за

сiмейними (родинними) ознаками, групи короткотривttлого рiзновiковпли),
перебуъання (не
бiльше 4-х годlдl без органiзацii для *о
iнкгпозl.шнi групи (у разi
"up"y"*ro),
зверненнЯ одногО з батькiВ абО iншогО
зulконного представника дLIтини з
особлrдвими освiтнiми потребами) вiдповiдно
до рiшеlлlя kepiBHraca закJIаду

дошкiльноi освiти.
3,3, Комплектрашrrl групу за BiKoM передбачае перебування
в нiй дiтей
одногО BiKy або_з.рiзlлшдею у вiцi. Рiзновiковi грушr
можуть утворюватис я мя
дiтей раннЬого (вiд одноГо До тръох poKiB) та дошкiоu"о.ъ
тръох до шести
(семи) poKiB (д-шя дiтей з особЛивимИ освiтнiмИ потребами 1вiд
- вiд трьох до семи
(восьми) poKiB) BiKy.
З,4, ФормуваншI групи за.сiмейними
Фоди"н"ми) ознаками передбачас
перебуванII'I В нiй вихоВаrщiв, якi перебр*ri мiж собой
в сiмейrrих (родиншо<)
cTocyнKilx незulлежно вiд ступешI iх спорiдненнrl.
3,5, За бажш*rям одного з батькiв або ilшlого законного
представника
дитини у закладi дошкiльноi оовiти дитина може перебувати протягом
дня або
КОРОТКОТРИВаIО (ДО Ц ГОДШr),
ДЛЯ ДiТей, якi перебу"urоi" у закпй дошкiлъноi
освiти коротко
Якщо для
ПеРебУВаНням (до 4

годrш)

немае

Б зараховувати

до
вiдпо_вiдноi групи закJIаду дошкiльноi
за повним режимом
перебранн,I, ЕLле без органiзацii дJUI HLD( харчувtlнIUI за
умови короткотривzlлого
перебуваlпrя.

ос

Щiти, якi перебрають у закладi дошкiльноI освlти короткотривilJIо,
облiковуються у закладi.
з,6, У разi звернення одного з батъкiв або iналого законного
предстzlвника
ДИТИНИ З ОСОбЛИВlШrИ ОСВiТНiМИ по ебами
закладi
у
дошкiльноi освiти

7
УТВОРЮЮТЬСЯ iНКJIЮЗИВНi ГРУПИ вiдповiдно до Порядку органiзацii
дiяльностi
iНКrПОЗlШНИХ ГРУП У ЗzlКJlaДutх дошкiлъноi освiти, ,ur"aрдлarо.о
постilновою

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд l0 шiтlц 20lg
року NЬ 530.
З
, ГруПи формУютьсЯ в межах граничноi чисельностi вlжоваtщiв,
що
"l
встановлена
вiдповiдно до визначенI,D( зtконодавством норматrшiв
наповнюваностi груп дiтьми у зffiладах дошкiльноi освiти, санiтарно-гiгiенiчншк
норм i правил утриманнrI дiтей у закJIадiж дошкiльноi освiти.
3,8. Заклад дошкiльноi освiти е закJIадом зЕгального
розвитку з 12-годинним
перебуванням дiтей, розрzlховаrшй на б груп, l15 Micrp.
Наповшованiсть груп дiтьми становить
для дiтей BiKoM вiд одного до трьох poKiB - до 15 осiб;
для дiтей BiKoM вiд трьох до ш€сти (ссми) poKiB до 20осiб;
рiзновiковi - до 15 осiб;
з короткотривалим перебувашrям дiтей
- до 10 осiб;
в G}доровчtй перiод - до 15 осiб;
в irж-шозивних групах - не бiльше трьох дiтей з особливl.пли освiтнiми
:

потребами.
3,9, Засновник може встановлювати меншу нчlповнюванiсть
груп у закладi
дошкiльноi освiти.
3.10. Заклад дошкiльноI освiти праIцое за п'ятиденним
робочим тюкнем
протягом року. Вихiднi днi - субота, недiJIrI. Святковi
днi 3.11. Щоденнlй графiк роботи зtlкJIаду дошкiльноi освiти:
""робоri.
з 7.00 до 19.00
години.
з.l2. Щоденr*rй графiк робmи груп зtlкJIаду дошкiльноi освiти:
I змiна - з 7.00 до l3.00 години;
II змiна - з l3.00 до 19.00 години.
4.

освIтнЙ проtЕс

4.|. У закл4дi дошкiльноi освiти освiтнiй процес

вкJIючае розвиток,
i вiдбуваеться вiдповiдно до ocBiTrboi
дошкiлъноi освiти визначаеться Базовим компонентом

ВИХОВilНН'I) НаВЧilНIlrl ЙОГО ВИХОВUlШliв

програми. Змiст

дошкiльноi освiти.
4.2- Щля формувашш власноi ocBiTTboi програми закlrщ
додшкiлъноi освiти
може викорисТовувати ocBiTHi црограми, рекомендованi MiHicTepcTBoM освiти
i
науки Украiни.
рiшекrя про офаrrня та використttmfi ocBiTHbot прогрitми схвttлю€ться
педагогiчною Ршою закJIаду дошкiльноi освiти та iur".рд*уеться його
керiвником. Кожна освiтня програма повинна передбачur"
дитиною
"Ъбуття
компетеIIтностей, визначенlD( Базовим компонеIlтом дошкiльноi
освiти.
З метоЮ сво€часного виrIвлення та розвитку обдарраrъ, здiбностей
вID(ованцiв заклад дошкiльноi освiти може органiзовуrur"-о.вiтнiй процес
qщ{им чи кiлькома прiоритетними напрямаNIи (художнььестетичний,за
ф iзкулътурно -оздор овчIй, муз ичний, гуманiтаршай тощо).
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4,3, Здобугтя дошкiльноi освiти
дiтьми з особлr.шr.п,rи освiтнiми потребами
ЗДiЙСШОеТЬСЯ За ОКРеМИМИ ПРограмами i методикzlми,
розробленими на ocHoBi
Базового компонента дошкiльноi освiти MiHicTepcTBa
оiвiти i науки Украни, за

погоджеШям З MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
Украiни.

iзаЦi освiтrъого процесу дJuI дiтей

з

до висновку iнклlозивноресурсногО цеIIтрУ прО KoMImeKcHY псlD(олоГо-педагОгiчну оцilжу
розвLrгку
дvlтvIl{и, irцшiдуальноi црограми реабiлiтацii
д,Llтини ; Й;;#;"
(^ru
.
наявностi) скJIада€ться irцшiдуапьна програма
розвшку, що розроблясться
командою ПсI]D(олого-педzlгогiчного суцр ов оду.
4, 5, НаДаr*rЯ ПСID(ОЛОго-rrедагогiчнID(
ru *орa*чrfuiо_розвиткових послуг
ДiТЯМ З ОСОбЛr,Вr,П,rИ ОСВiТнiми потребами здiйсшосться
вiдповiдно до порядку
ОРГаНiЗаЦii ДiЯЛЬНОСТi ilЖrПОЗивlпо< груп
у закJIадах дошкiльнот освiти
затвердЖеногО постzlноВою КабiНету MiHicTpiB Украiни
вiд 10 квiтня 20lg ро;;
iдповiдно

Ns 530.
4.6.

ocHoBi
Що конкре
На

освiти скJIада€ план
роботи,
а навчальшд1 pik та
лiтнiй перiод, якld
ПлаН робо," закладУ дошкiльноi освiти rй".рдr*r..u.*ого
KepiBHrmoM.
4,7, Заклад дошкiльноi освiти с tMocTiforo визнача€
форми органiзацii
освiтrъого цроцесу.
розкла,д органiзацii освiтнього процесу затвердкуеться
керiвrиком зilкJIаду
дошкiльноi освiти до початку нчtвч€шъного року.
4,8, Кiлькiсть зttIUITb на тlDкденъ за вiковшчrи групами та
iX трIвалiсть в
зак,падi дошкiльноi освiти визначаеться нормативно-прitвовими
iктами, що
регуjIюють IIитIIнIUI граншIно допустимого навччlJIъного навант€DкеншI на
дiтей.
Тршалiсть занrIтЬ з дiтьми дошкiлъного BiKy становить:
у молодшiй групi - не бiльше 15 хвидин;
у середнiй групi - 20 хвилlш;
у старшiй групi - 25 хвrшrдr.
.Щля дiтей BiKoM вiд 1 до 3 poKiB проводяться зtlняття тривалiстю
до l0
хвилин,

4.9, Надапrя додатковlD( ocBiTHix послуг, якi

не визначенi Базовим
компонентом дошкiльноi освiти, запроваджуaira" лише за згодою
одного з

батькiв або irппого законного
дрпини.
.щодатковi ocBiTHi послуги''редставника
надЕlються за рахунок коштiв батькiв або iнших
ЗZконнIID( представншtiв мтини,
фiзичrлоr та юридиЕIнlл< осiб на ocцoBi угоди,
мiж
одним iз батькiв або iшllшл зiконним предстaвником
укJIаденоi
дитини та
закладом дошкiльноi освiти В м€ж8ж гранищ{о
доtryстимого HulBulHT€DKeflHrI
дитини.
4.10. Мовою закJIаду дошкiльноi освiти е
держ.вна мов*
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5.

оргАнIзАцIя хАрчувАн}UI дIтЕЙ

5,1, Заклад дошкiлъноi освiти забезпечус трIфilзове

харчрашrrl дiтей, необхiдне для

ix

нiшежного розвLrгку,

збалаrсоване

з урахуваншм
особливих дiстичнlлк потреб дiтей, а також
дотримаIilrrIм принципiв здорового
груп натурttлъного набору продуктiв
дJIя харчрання
о регулю€ться Еормативно-прaвовими
акт€lми з питЕlнь
акладах освiти.
5,2, Батьки або особи, якi ix замir+оють, вносять
IIлату за харчуваннrI дiтей
у порядку та в розм

з

пiльiовi

"I#ffТ#"Ъ.J.".1Т^Тi#i*;"

5
маtrозабезпечен}ж

категорiй, якi потребуютъ соцiалrьноi
пiдтримки, надаються за рiшенням Киi, cbkoi'
Micbkoi ради за рахунок коштiв

бюджету MicTa Киева.
5,4, Вiд плати За харчрання ДитиIrи звiльнлоться
батьки або особи, якi ik
замirпоють, у випадкilх, в порядку та на
умовах, визначених Законом Украiни
<Про дошкiльну ocBiTy>.

За харчрашUI дiтей-сирiт, дiтей, позбавленLD( батькiвського
пiклування,
IUIaTa
не спр€IвJUIеться.

б.

hдЕдIчш оБслутовувАнFUI дIтЕЙ

1' {iтИ

забезпеЧуютьсЯ постifuiиМ медиtIниМ обслугоВуванIUIм,
що
здiйсrпоетьсЯ медиЕIнимИ гrрацiвнлками, якi входять
д; штату зilкJIшу
дошкiльноi освiти.
6,2, Медичнi працiвники здiйсrпоють контроль
за дотримilнням санiтарного
6,

зuконодавства, монiторrшг стаIIу здоров'я та оо*.роrr"
виконаннrI
iндlшiдушlъного tшану щеrrленъ та профiпЪпrr""""
медичнlD( оглядiв дiтей,

наданн,I домедичноi допомоги невiдкладному cTaHi,
у
iнформувчlнIUI батькiв або
irлптдr з€жоннIЖ предст€lВнlжiв про cT{lH
дитини та органiзацiю заходiв для
госпiталiзацii (у разi показань).
6,3, При H€UIBHocTi у складi закладу дошкiльноi освiти iнкrпозивноi
гругпл,
gýдаrrrтОвуються вiдповiднi кабiнети
та ш имiщеннll дJUI проведення корекцiйнорозвитковоi роботи.
6,4, ДО ocHoBHlD( обов'язкiв медиtIних працiвrппсiв, якi
безпосередньо
забезпечують медичнrй супровiд нztJIежить
:

монiториlг стану здоров'я, фiзичного та нервово-псrокiчного

розв1лгку
дiтей, н4дilшUI iM невiдкладноi медичноi допомоги;
снiстю проходження медиIIнIл( оглядiв,
у
виконання профiлактиtlнlD( та оздоровчих
р ацi

здiйсненн,I контроJIю за органiзацiею та якiстю харчуваннrI,
дсrцримitнюIм
онапьного режиму осв iTHb oi' дiяльностi, навчального

медичнlй контроль за

протиепiдемiчного режlшлiв

;

нав ант iDKemilI

;

виконttнIulм санiтарно-гiгiснiчного та

l0
проведеш{,I санiтарно-просвiтницькоi
роботи серед дiтей, батькiв або irшпоt
з aKOHHID( предстalвrпшсiв
дитини та праrцвrпакiв заIспаду.
7.

УЧАСНИКИ ОСВIТНЬОГО ПРОШСУ

7.1. УчасникilNIи освiтнього процесу закладу
дошкiльноi освiти с:
дiти дошкiльного BiKy, вlа<оваrпдi;

педагогiчнi працiвнlл<и: директоР, вI,D(ователь-методист, вIоrователi,
асистенти вlжователiв, ПРаКТИЧrП,Пi псlD(олог, iHcTpyKTop
з фiзкул"rур",
музичнi керiвнlтси,

керiвrплки гурткiв та irmli спецiа_rliъiи;
помiчнlпси вихователiв ;
медичнi прафвrпшси;
батьки або особи, якi ik замir+оють;
асистеIIти дiтей з особлlшшrли освiтнiми потребами;
фiзичнi особи, якi маюТь гIравО здiйсrпоВатй освiтrпо дiяльнiсть сферi
у
дошкiльноi освiти.

,1з

_''',

Права та обов'язки гIacHlжiB освiтrъого процесу изначtlються
згiдно

зiконодавством.

7,3, Педагогiчнi працiвники закладу дошкiльноi освiти
у партнерствi з
батькашrИ або irшпШlи з€конНими преДставниками
дитиНи забезпечуютъ сднiсть
навчання, вихованнrI i розвrгку виховаlщiв
у рамках освiтнъого
створюютъ безпечне ocBiTHc сер€ )виIце, вiльне вiд будъ-якrж цроцесу,
проявiв
насильства та булilгу (цькування).
7,4, Учасники освiтrъого процесу взасмодiють на ocцoBi поваги
один до
одного, дотримання правил внугрiшrъого
розпорядку закладу дошкiльноi освiти

та Положення про заклад дошкiльноi освiти,

Кабiнету MiHicTpiB Украiни.

затвердженого постановою

7.5. Загц'чешUI виховttнЦiв пiД час освiтнъого процесу
до виконання робiт чи
до y"racTi У заходах, не пов'язаtпоt з викон€lнням освiтlъоi цроцрilми,
забороняеться.

7.6. Педагогiчнi та iтппi працiвтпп<и зilкладу дошкiльноi освiти несутъ
вiдповiдшlьнiсть за збереження життя,
психiчного здоров'я
фiзичного
вихов€lнцiв

i

згiдно iз законом.
7,7, Права, обов'язки та соцiальнi гарантii irшюк прачiвнlжiв закJIаду
ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ РеГУЛЮЮТься трудовим зtlконодавством та трудовими
договорами.
7 8. ПРаЦiВНlЖlЛ ЗаКJIаДУ дошкiльноI освiти
цроходять перiодичнi безоплатнi
медичнi огJUIдИ в устttноВленомУ зzконодztвством порядку.
7 .9. Щvп.*'а ма€ гарантовilне
державою пр.lво на:
безогшtатну доlпкiлъну осв iTy;
беЗПеЧНi Та НеШКйrПВi ДЛЯ Здоров'я
умови угримашrrl, розвитку, в'D(овilння
i навчання;
захисТ вiд будь-якоi iнфОрrvrацii, цропагаIци та агiтаrцii,
що зzrвда€ rчкоди'ii
здоров'ю, моральному та духовному
розвитку;
безогшатне медшIне обслуговуванн,I закладi
дошкiльноi освiти;
у

l
захист вiд будь_яких форм експлуатацii та
дiй, якi шкодять здоров'ю дитини,
а такоЖ вiд фiзиЧногО та псID(Ологiйго
насильства, прин,DкешilI ii гiдностi,
здоровш1 спосiб жрIтгя.
7.|0. Батьки або особи, якi ix замiшоють, мitють
пр€lво:
вибирати
здобуггя
дитиною дошкiльноi освiти;
Форrу
обирати i буги обраними до органiв громадського
сtlмоврядування зtlкjlаду
дошкiльноi освiти;
звертатися до вiдповiднID( оргulнiв
управлirтня освiтою з IIитztнъ розвитку,
BIжoBilHHrI i навчання cBoix
дiтей;
захиIцати законнi iкгереси своiх
дiтей у вiдповiдних державних органах i
судi;
бути на громадсБкIл( засадах асистентом
дитини з особлт.вими освiтнiми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме
обов'язки асистента дитини,
7,|l. Батьки або особи, якi ik замirдоЙь, зобов'язанi:
дOтримуватися вимог Статугу, правил внугрiшrъого
рOзпорядку зtlкJIаду

дошкiльноi освiти, а також р{ов договору про ншашш
ocBiTHix послуг (за
наявностi);
вlD(овувати у дiтей любов до Украi'rrи, повагУ
до нацiонilJIЬНIlDL iсторичних,
lроду, дбайливе ставленнrt до довкiлля;

, дiтьми

старшого дошкiлъного BiKy

ров'я, психiчний cTzlн дiтей, створювати
нulлежнl умови для
розвитку iх природнID( задаткiв, нахилiв та здiбно.rat;
повiDкати гiднiсть дитини;

вlD(овувати у дитини працелюбнiсть, шаrrоблlше
стаlвлення до старшID( за
BlKoM, держilвноi мови, регlонzшьних мов або мов
меншин i рiдноi мови, до
народних традшдlй i звичав.
7,|2, ПРаВаТа ОбОВ'ЯЗКИ ПеДiГогiчrшх працiвlппсiв
у сферi дошкiльноi освiти
визначаються з€конами УкраiЪи пПро ocBiTy>,
dIpo дошкiльну ocBiTy> та
irшими нормативно-правовими актzлми.

.

7,|з, На посшУ педагогiчного працiвrшка закJIаду
дошкiлъноi освiти
призначаеться

пёдагогiчrryос

ПеДаГОГiЧНого

\rб atADL

"ёlТ#ill.;,#.-"Нйt,:"Нi

*Жожфiзичrпайiпсшriчнlйстан"*о,ооJ"'оН:'#;fr ilffiЪ;ЖiJ.""Т;h:
7,|4, За УСПiХИ В РОбОТi ДО гlрацiвнrпсiв ,u*uду'дJшкiлr"оi

освiти
встановлюються рiзнi форми заохоченнrI.
,l
,l5, Трудовi вiдносшrи регуJIюються зilконодавством Украiни
про прiuцо,

Законом Украi'тпl кПро доrrrкiльну ocBiTy>>, iтпплшли
акт€lми, прlйrятими вiдповiдно до HlD(, правилzlми "орruЬн.'пр.вовими
внугрiшнього трудового

розпорядку з€lкJIаду дошкiльноi освiти та rцлм Статугом.
7 ,16, Педагогiчнi працiвники з€lкJIаду
дошкiльноТ освiти м€lють право:
на захист професiйноi честi, гiдностi;
на вiльtплй вибiр педагогiч"9
|oui_rrbнIо( форм, методiв i засобiв роботи з
дiтьми, виrIвленнrI педагогiчноi iнiцiативи;

12

брати ylacTb у роботi органiв самоврядувilнIUI зак.iIаду
дошкiльноi освiти;

пiдвшцення квалiфiкацii, перепiдготовку, вiльний r"ОР
rriсту, про.рч*,
форм н€tвчzlннrl, н8lвчzUlьнlо< закп4дi", , .r*6в та органiзацiй, що здiйсшоютъ
пiдвшцення квалiфiкацii i перепiдготовку,
вносити пропозшIii щодо полiшцеrrrrя
роботи закладу дошкiльноi освiти;
на соцiальне та матерiа-гrъне забезr.".iо вiдповiдно
до r*о"одавства;
об'еднуватися У професiйнi спiлки та буги членами iшпих
об'едншъ
громадян, дйльнiсть яклD( не заборонена законодавством;

irппi гlравЕ, Що не суперечать з.конодчlвству Украiша.
7,|'7 . Педагогiчнi гlрацiвники зilкJIаду
до-пirr"оi освiти зобов'язанi
дотримуватись вимог IФого Сlатугу, правиJI внутрiшrъого
розпорядку,
умов трудового договору (контракту);
постifurо пiдвrпцувати гtрофесifuшай
рiвеrъ, педагогiчну майстернiсть,
зiг€lJIьну культуру;
:

дотримуватися педагогiчноi етики, норм загалъно.lподськоi мора-пi,
повtDкати гiднiсть дитини та ii батькiв;
. .забезпечувати умови для засвоешlrt ВlD(ОВаНцями навчалЬнIlD( програм на
piBHi обов'язковIж вимог щодо змiсту,
рiвrrя та обсягу освiти вiдповiдно до
Базового компоненту дошкiльноi ocBir", a.rр-rи
розвитковi здiбностей дiтей;
забезпечувати емоцiйrий комфорт, з^ilхист
дkпини вiд оуд"-"u"* о"Ь,
експryатацii та дiц якi шкодять iц здоров'lо, а тzжож вiд
фiзичного та
псI.D(ологiчного

насильства;
спрямовувати свою дiяльнiсть на
реаlliзацiю ocHoBHID( завд€lнъ дошкiльноi
освiти;
брати ylacTb у роботi педагогiчноi
ради та ilшrих з€lходах, пов'язаlлпt з
пiдвlпценlrям професifolого рiвЙ,
педагогiчноi
майстерностi,
з zгсчIьнополiтичноi культури
;
виконувати накzви керiвшlцгва;
викоЕрu}ти ilmli обов'язки, що не суперечать зЕконодzlвству
Украiни.
7.18. Працiвтлки заклшУ дошкiлъноi освiти несутБ вiдповiда.пьнiстъ
за
ЗбеРеЖеННЯ ЖИТТЯ, фiЗИЧНе i психiчне здоров'я
вiдповiдно
дчrttпли
до чинного

з

аконодtlв ств а Укр аirла.

7,19, Працiвнlжи закJIаду дошкiльноi освiти зобов'язанi проходити

перiодичнi медичнi огляди в устtlновленому зzконодzlвством порядку.
7,20, Педагогiчнi працiвrпаки закладу дошкiльноi oc"ir" пiдлягають
атестацii вИповйно до чинного законодавства Украirп,I.
8.

УТIРАВЛIНН,I ЗАКЛАДОМ ДОШКIJЬНОI ОСВIТИ

8.1. Керiвнltr{гво зtlкJIаду дошкiльноi освiти здiйсrпое його
дIФектор.
8,2. !иректора закJIаду дошкiльноI освiти признача€ на
посаду та звiльшI€
пос4ди засновник або уповноважеrшй ним орган.

з

На посаДу дlфекТора закJI4ду дошкiльнъi освiти призначасться
особа, яка е
громадяIrином ykpairш, в,iльно володiе державною мовою, ма€ вищу педагогiчну
ocBiTy, cTiDK педагогiЧноi таlабО науко-педагогiчнОi
роботИ не менше тръох poKiB,
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органiзаторськi
vt,r
щrrJцl\rрчDI\r
JлlчгlUUll,
здiбностi,
UIaH qВИtШОГО
фiзитlого Та психiчного здоров'я, що не
перешкоджае виконанню проф есiйних обов' язкiв.
8,3, .ЩИРеКТОР ЗДiйСШОС безпосередн€ управлiння закпадом несе
вiдповiдаllьнiсть за ocBiTr*o, фiнансово-господuрi"пу та iншу
дiялънiсть закJIшу.
Щиректор закладу дошкiльноi освiти:
органiзовуе дiяльнiсть з акладу дошкiлъноi осв iти
;
вирiшуе IIитанIUI фiнансово-господарськоi дйльностi закладу
дошкiльноi
освiти;
признача€ на посаду та звiльняс з посади працiвникiв, визначае
ix
фуrжцiоналънi обов'язки;
забезпечуе органiзацiю освiтrъог процесу та здiйсненIuI контроJIю
за
виконаflтIrIм ocBiTHix програм;
забезпечу€ rruланнrl
подання lнQормацll
iнформацii про з€lкJIад дошкiльноi
дошкiльноi освiти, кiлькiсть
. J@t,gJlrЕчуu
мlсr{ь, груп за BiKoM та час перебуваrrIUI в них
дiтей та irшlоi lнформацii
вiдповiдно до Порядку фуlжцiонуванIilI системи електронного
зiшису дiтей до
..
:

i

,,i...рп.iфй;;й;Ы;

Кисва;

MicTa

вну iшlъоi системи забезпечення якостi
освiти;
забезпечуе умови ддя здiйснення дiсвого та вiдкритого громадського
контроJIю за дiяльнiстlо зашаду дошкiльноi освiти;
спри,t€ та ствоРюс умоВи цЯ дiяльноСтi органiв сaмоврядувaння
зilкJIаду
дошкiльноi освiти;
спршIе здоровому способу }rйття BI/ЖOBaIrцiB та працiвнlжiв;
забезпечуе cTBopeHHrI у зilкJlадi дошкiльноi освiти безпечного
освiтlъого
середовища, вiльного вiд насильства та булiнгу (щкувшrня);
вида€ у межах компетенцii накази i коrrгроrпое ix вlдсонаннrl;
здiйсшос ilmli повновiDкенIuI, передбаче"i за*о"ом та Статугом.
.

забезпечуе фуlжцiонування

8.4.

Колегiапьним постiйно дiючшл

op.u"o,'

управлiшrя
закладом дотlгкiльноi освiти € педагогiчна
рада, повновчDкення якоi визначaшоться
щшл Статуtом. Щиректор закладу дошкiльноi освiти е головою педагогiчноi
ради.

медичнi
8.5.

входити
освiтtпо

ЗаКПаДУ,

a11::]'_Т*lВники
у педагогtчноi ради можуть
фiзичнi особи, якi провадять

на

засiдаrшя педагогiчноi Ради можутъ бути запрошенi представники
громадськrос об'еднань, педагогiчнi працiвники закладiв зzг€lльноi
середrъоi
освiти, батьки або особи, якi iх замirпоють. особи, запрошенi на заъiдur"r"

педагогiчнот ради, м{lютъ пр€lво дорадчого голосу.
8.6. ПеДаГОГiЧНа РаДа ЗаКJI4ДУ дошкiльноi освiти обирае iз свого скJIаду
секретаря на навчапьшrй piK.
8.7, Педагогiчна рада закJIаду дошкiльноi освiти:
схвtlлюе освiтrпо програму зilкпаду, оцirпое
результатlшнiсть ii вшсоншшя та
виконання Базового компонента дошкiлъноi освiти, хiд якiсного виконашilI
програм розвитку, вихованнrI i навчаl+rя дiтей кожнiй вiковiй групi,
у
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формуе систему та затверджу€ процедури внугрiшнього забезпеченIuI якостi
освiти, зокрема системУ та механiзмй забеrrr.r."о академiчноi
доброчесностi;
розгляда€ IIитанНя вдоскОнtlлення органiзацii освiтнього
цроцесу в засладi;
схвzUIю€ плulн роботи закладу та педzгогiчне HaBaIIT€DKешUI
педагогiчrпо<
працiвнlжiв;
затверджуе заходи щодо змiцнення здоров'я
дiтей;
обговорюс IIит€lш{rI пiдвrпценrrя кваrliфiкацii педагогiчшо<
працiвн1.1кiв,
розвитку iх творчоi iнiцiатши;
затверджуе щорiчlпай Iшан пiдвшrденlrя квалiфiкацii
педагогiчlптх
працiвlпшсiв;

вцроваджеш{rI в освiтнiй ЦРоцес найкраrцого
iшrовацiй, yracTi в дослiдтппФкiй, Ъксперr.шrенталънiй,
спiвцрацi з itпцими закJIадами освiти, науковими
устulновами, фiзиЧнимИ та юридИчними особали, якi сфияють
розвитку освiти;
ухв€lJIю€
рiшення щодо вiдзна, eHIlrI, морального та матерiшlьного
заохоченшI учаснлкiв освiтнъого процесу;
розгJUIда€ IIитанНrI щодО вiдповiдальностi працiвнИкiв закл4ДУ та irшrю<
у,lасникiв освiтlъого процесу за невиконання ними cBoix обов'язкiв;
розгJuIда€ iншi питzlннrt, вiднесенi законом таlабо щ.ш Статутом
до ii

повновzDкень.

8,8, Рiшеш{,{ педaгогiчноi рад{ зrrкJI4ду
дошкiлъноi освiти вводяться в
наказами директора закJIаду.

8,9,

У

закладi дошкiльноi освiти можрь дiяти органи самоврядування
ilппi оргtlни громадського

працiвrлшсiв, оргаrтr батькiвського с€tмовряд).вання,
самоврядр аннJI уlасшшсiв осв iтнього пр оцесу.

повноваженнrI, засади формуваlпrя та дiяльностi оргшriв гром4дського
самоврядрання визначаються Законulми Украiни кПро ocBiTy>, пПрЪ
дошкiльну

ocBiTy> та щ{п{ Статром.
8, 10, Вшцпл колегiшtьним органом громадського
сilмоврядувЕlнIUI закJIаду
дошкiлъноi освiти е загапънi збори (ко фереш{lя) колективу зьаду.
9.

9.1

ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯJЬНIСТЬ ТД МДТЕРIДЛЬНОтЕ)с{IчF{А БАзА
Фiнансово-господарська дiяльнiстъ закJIаду дошкiльноi освiти

цровадиться вiдповiдно до Бюджетного кодексу YKpai'Hlr, Законiв Украilпл пПро
<<ПГО ДОШКiЛЬНУ ocBiTy>, пПро мiсцеве самоврядування
в yKpaiHi> та
lншID( нормативно-прilвовrоr aKTiB.

lllЗul

9,2,

ФiНаНСОВО-ГOСПОДаРСЪКа

дйлънiсть з:lкJт4ду провадитъся на ocцoBi
кошторису, якrй скJIшасть ся i затверджустъ ся вiдповiднодо
зiконодtlвства.
9,3, Заклад дошкiльноi освiти користуеться майlrом комунапьноi
власностi
терlтгорiалъноi громадИ MicTa Киева, закрiпленим за Управлirпrям
освiти
Щеснянськоi ршlонноi в MicTi Киевi дер*аr"оi адмiнiстрацii на гlравi
оперативного угrр авлirшя.

15

об'скти та Maftro з€lкJIаду дошкiльноi освiти не пiдлягalють
приватизацii чи
використанню не за ocBiTHiM призначеннrIм, KpiM
надашUI в оренду з метою
надаш{,I послуг, якi н€ можуть бути забезпеченi
безпосередньо закJIшом,
пов'язанп< iз забезпечен м освiтrъо.о.rроцесу
або обслуговувztншIм уlасникiв
освiтlъого процесу, з ypaxyBaHIUIM визначеншI органом

упрllвлiшrя можливостi
користув8ння комуIrалъним нерухомим мйном
вiдповiдно до r*о"одtlвства.
заклад дошкiльноi свiти може надавати платнi ocBiTHi
та irrшi посл)ли,
перелiк якLж затверджу€ Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи.
Засновник мае право
затверджувати перелiки платнlD( ocBiTHix та iнших
послуг, що не рiйшли до
пер елiку, з атв ердженого Кабiнетом
MiHicTpiB Украiшr.
9,4, .Щжерелами фiнансуваннrl зilкJIаду дошкiлъноi освiти
можуть буги
кошти:
засновника;
державного та мiсцевrоr бюджетiв;
батъкiв або осiб, якi ix замirпоmь;
лобровiльнi поlкертвувilншI та цiлъовi внески
фiзичнlоl i юридичrлах осiб;
iншi кошти, не забороненi законодавством.

9,5, Штатний розпис
затверджуеться Угlравлirшям
?шаду
,,ЩеСНЯНСЬКОi
РаЙОННОi в MicTi

освiти

Кисвi дЪр*u""оi шмiнiстрацii
o."o"i типових
штатнIл( нормативiв дошкiлъtпо< нulвчzuIънID( заклшiв,
"u
затверджених

MiHicTepcTBoM освiти i науки Украi'шr за погодженЕrIм
з MiHicTepcTBoM фнансiв
Украi'rш.
9,6, Матерiально-технiчна база вк_тпочае будiвлi,
споруди, земельнi дiляrпси,
комунiкацii, irвеrrгар, обл4днання, irпцi матЪрiаirънi
цi*о.rl, BapTicTb яких
вiдобрФI<ено
балансi централiзованоi бухгалтерii vnpu"ni*oo освiти
,.ЩесrrянсЬкоi рйоШrоi в MicTi киеЪi державноi адмiнiстрацii.
9"l, Утрr,ш,rаrпrя та розвиток матерiально-технiчноf
бази зilкJIаду дошкiльноi

у

освiти,

у

тому числi

]

забезпечешUI^

унiверсапьного дизайну та розумного
tIристосУванн,I' фiнансуЮться за
рахуноК коштiВ засновнИка закJIаду та iншю<
дкерел, не забороненю( зчжонодutвством.
9,8 Порядок веденЕrI дiловодства в закладi дошкiльноТ освiти
здiйсrпосться
вiдповiдно до чинного з Еконодilв ств а Украi.ни.
9,9, Бргirлтерський облiк здiйсrпоеться через
цеrrгралiзовану бухгалтерiю
Управлirшя освiти ,Щеснянськоi ршiонноТ в MicTi Кисвi
д.р**"оi 4дмiнiстрацii
або може здiйсrповатися самостiйно зЕкладом за
рiшеннJIм^директора.
9,10, Статистична звiтнiсть про дiяльнiсть
,*"йу встilновJIю€ться
вiдповiдно до чинного з zконод€tв ств а Украilш.
9,11, ВИМОГИ ДО МаТеРiаЛЬНО-технiчноi бази зilкJIаду
дошкiльноi освiти
вI,Iзначulкхгъся вiдповiдтдrми будiвелънrпrи
та санiтарн*.i"iйчIilIми нормами i

правилilми, Заклад дошкiльноi освiти використову€
матерiально-технiчне
оснацення, iгрове, навчально-дидактиtIне обладнання,
црплiрнi перелiки
рекомендованi та загвердженi MiHicTepcTBoM освiти i
"no.o
УкраТни.

"аЙ

lб
10.

РЕОРГАНIЗАЦUI ТА ЛКВIДАЦUI ЗАКЛАДУ ДОШКIJIЬНОI

освIти

1.

Пршппrешrя дiялъностi зzlкJIаду дошкiльноi освiти вiдбраеться
шJIяхом його лiквiдацii або реорганiзшlii (злrгтя, при€днання, подiлу,
10.

перетвореlшя) за рiшенlrям засновника або за
рiшеrшям суду.
l0.2- У вlшlадку реорганiзацii зilкJIаду його права та обов'язки переходять
правонаступнlпсовi.
l0.3. Лiквiдацiя закладу дошкiльноi освiти здiйснюсться лiквiдацiйною
комiсiсю, створеною Засновником, а у випадках, передбаченюr законодzlвством,
судом.
l0,4. Засновнlак або уповноваtсениЙ ним орган встановJIю€ порядок та
визнача€ строки цроведеш{я лiквiдацii, а також строк для заlIви претензiй
кредLrгорzlми, що не може буг" меншим, нiж два мiсяцi з дня оголошення про
лiквiдыriю.

10.5. Заклад дошкiльноi освiти вв€Dкаеться реоргшriзованим або
лiквiдовшlr,пл З дня внесення до едшrого держilвного
ре€стру юридичнlж осiб,
фiзичrпо< осiб-пiдприсмцiв та громадськрж формувань з.lпису про припиненнrI
його дiяльностi.

10.6.

Пl"

реорганiзачii або лiквiдацii закладу дошкiльноi освiти
працiвlлтlсам, якi звiльняrоться, гарzшту€ться додержанюI ik гrрав та ilrгересiв

вiдповiдно до трудового законодавства Украiшr.
l0,7. Вlвiльненi примiщешrя лiквiдованого зtlкJIаду дошкiльноi освiти
використовуються викJIючно для роботи з дiтьми,
10.8. Майrо, яке е комунaльноЮ власнiстЮ (земельнi дiляrпси, будiвлi,
споруди, обладншпrя тощо), придбшпrя чи вiдокремленнrl якого призначене
дJIя
здобугтя дiтьми дошкiльноi освiти, використовуеться викJIючно дJIя
роботи з
дiтьми.

l1. BHECEHH'I

11.1. Змilпr

та

доповнення

змш до стАтуту

до IЕого Статугу вносяться у

встzlновленому для його затвердженнrI.

В. о. начаJьника Угlравлi
.Щеснянсъкоi райошlоi в м
кисвi держilвноi адмiнiстр

олена

Шурко

порядку,

