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1 Загальнi полоrrrення

Повне найменування: ВЕРБСЬКш1 ДОШIкIJьLilЙнАвчАJь}ilЙ
ЗАКЛАД ЯСЛА-САД ( ТЕПЛЕ ГНIЗШЧКО> ЧЕЛЬНШФКОГО РАЙОНУ
вIнншФкоi оБлАстI .

Скорочене найменуванIut : ЩIЗ ( ТЕППЕ ГНIЗДЕЧКО>

1. 1 вЕрБськI4Й дошIкUьIflй нАвчАJь|*ЙзАкJIАд яслА_
САД ( ТЕПIIЕ ГШЗШЧКО> надалi (дошкiльний заклад) створено на
пiдставi рiшення сесii Вербськоi сiлъськоi ради J\b 14 вiд 25.01 2аВ р.

1.2 Юридична адреса дошкiльного з€tкJIаду:

24821
Вiнницька область
Чечельницъкий район
село Вербка
вулиця Соборна, t42,a
тел. 04351- 2-46-4Т

,Щошкiльний зашtад е юридичною особою , мае печатку встаЕовJIеного
зрzвка, бланки з власними реквiзитами, реестрацiйний рахунок в органах
Щержавного кzвначейства i дiс на пiдставi Стаryту, який затверджуетъся
мiсцевим органом виконавчоТ влади.

1 . 3 Засновником ВЕРБСЬКОГО ДОШIКIJЪНОГО НАВЧАJЬНОГО
ЗАКJIАДУ ( ТЕПJIЕ ГНIЗДЕЧКО) с Вербська сiльсъка рада. Засновник
здiЙснюе фiнансуваннrl дошкiльного закJIаду, його матерiапьно-технiчне
забезпеченнrt, надае необхiднi будiвлi з обладнанням i матерiалаNIи,
органiзовуе будiвництво i ремонт примiщень, ik господарське
обслуговування, харчування та медичлrе обсlryговуванЕя дiтей.

1.4 Щошкiльний закJIад в своiй дiяльностi керусться Констиryцiею
УкраiЪи (254 к(9б-вр), законами Украiни оПро ocBiTy>> (1060-12), <Про
дошкiльну ocBiTp>(2628-14), ПоложеЕIIям про дошкiлъний навчальний
ЗакJIад УкраiЪи (зi змiнами та доповнеIlнями), затвердженим tIостановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 12 березня 200З р. JE 305 (305-2003-
п),iншими нормативно-правовими 

.актами, 
власним Статутом.

1.5 Головною метою дошкiльного закJIаду е:

1.5.1. ЗадоволеЕня потреб громадян вiдповiдноТ територiТ в здобутгi
дошкiльнот освiти.
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|.5.2. ЗабезпеченЕrI вiдповiдного рiвня дошкiльноi освiти вимогами
базового компоЕенry дошкiлъноi освiти та програмою рOзвитку дитини
дошrсiльного BiKy.

1 . S.3.CTBopeHHrI безпечних та нешкiдливих умов розвитку,
вID(ованНя та навЧаннЯ дiтей ,умов для фiзичного розвитку та змiцнення
здоров'я вiдповiдно до caHiTapнo гiгiенiчних вимог та забезпечення ik
дотриманЕrI.

1.5.4.ФормуванIUt у дiтей гiгiенiчних навичок та основ здорового
способу життя , норм безпечноi поведiнки..

1.5.5.ПоширенЕя серед батъкiв психолого-педагогiчних та
фiзiологiчних знань про дiтей дошкiльного BiKy.

1.5.6. .Щодержання фiнансовоi дисциплiни, збереження матерiалъно -
технiчнот бази.

I -5.7 . Здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до Стаryту
дошкiльного навч€lлъного закJIаду.

1.6. Головним завданням дошкiлъного закJIаду €:
1.6. 1.ЗбереженIUI та змiцненrrя фiзичного, психiчного, дrховного

здоров'я дитини.
|.6.2. Виховання у дiтей любовi до УкраiЪи, шанобливого ставлення

до родини, повага до народних традицiй, звичаiЪ, державноТ та рiдноТ
мови, нацiональних цiнностей украiъського, а також нацiональних
цiнностей iнших нацiй i народiв, свiдомого ставлення до себе, оточення
та довкiлля.

1.6.3. Формування особистостi дитини, розвиток i-i творчих
здiбностей,набуття нею соцi€ulьного досвiду.

1 .б.4.ВиКонаннЯ вимоГ Базового компоненту дошкiльноi ocBiц,
забезпеЧеннЯ соцiаrrьНоi адаптацiТ та готовноСтi продоВжувати ocBiTy.

1 . б. 5.Здiйснення. соцiально-педагогiчного .rфоrrury .i*'i
, . r. з gрБськш; доFIкIль LшЙ нАвчАль'ниI1 Ъдклдд ясJIА-

сАД ( ТЕПлЕ гнIз.щЧко>> визнача€ться юридичною особою з дшI
д9ржавноТ реестрацii Стаryту.

1.8. Щошкiльний навчаJIьний заклад самостiйно приймае рiшення iздйснюе дiяльнiсть в межах компетенцiт, передбаченоi чинним
законодавством, положеннями та дЕ}ним Стаryтом.

1.9. Щошкiльний навч€чIьний закrrад несе вlдповlд€rпънlсть перед
особою, суспiльством i державою за :

1.9. 1.Реалiзацiю головних завдань, визначецих Законом Украiни
<<ГIро дошкiльну ocBiTy>,(262s-L4) к Про ocBiTy>>, Положенням про
дошсiлъний навча_гtьний закJIад Украiъи ( зi змiнами та доповненнями) ,
зiшверджений постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12.03.2003
Jt&305( 305-200З-п) та даним Статугом.



1.9.2.Забезпечення рiвня дошкiльного вихованнlI в обсязi державних
впмог, дотримання фiнансовоi дисциплiни.

2. КомплеIgryвання груп дошкiльного навчального закладу

2. 1 . в ЕрБ ськIй дошIкI Jъ lil,Й нАв чАль Ifl ,{I;l зАкJIАд яс JIА-
САД ( ТЕПJIЕ ГНIЗДЕЧКО>> органiзовуе роботу в заilежностi вiд кiлькостi
дiтей. Групи дошкiльного закJIаду комплектуютъся вiд кiлькостi та вiкового
cкjlaл/ дiтей.

2.2.Наповнюваннiсть груп у дошкiльному закладi становить :

- дjIя дiтей BiKoM вiд одного до трьох poKiB - до 15 осiб;
-.:Llя дтей BiKoM вiд трьох до шести ( семи) poKiB - до 20 осiб;
- рiзновiковi - до 15 осiб.

Засновник може встановлювати меншу наповнюванiсть груп дiтьми у
дошкЬному навч€lльному закладi. Кiлькiсть дiтей у групах визнача€ться
засЕовником заJIежно вiд демографiчноi ситуацii.

2.3.У дошкiльному закJIадi функцiонують групи денного
шеребування.

2.4. Щiти в дошкiльному закладi одержують 3-х р€вове харчування.
2.5 Тривалiсть перебування дiтей в дошкiльному закладi 9 годин.
2.б .Щошкiлъний закJIад працюе цiлий piK за винятком встановлених у

загаJьному порядку днiв вiдпочинку та свят. У роботi дошкiльного закJIаду
шерелбачаютъся днi вiдпусток та днi дjIя проведення поточного i
fаштilльного ремонry.

2.7 М зарахування дитини в дошкiльний закJIад необхiдно
щrcJ'шити: 1. медичну довiдку про стан здоров'я дитини;

2. заяву;
3.свiдоцтво про цародження (копiя);
2.8 Прийом дiтей у дошкiльний заклад проводиться за

б;f:rанЕшr батькiв або осiб, якi ix замirпоють.
2.9 За дитиною зберiгаеться мiсце в разi хвороби, карантину,

шiшустки MaTepi, на час черговоi вiдгryстки батъкiв або якi ix замiняють, а
тако]к у лiтнiй перiод (90), незалежно вiд перiоду i тривалостi ix вiдпустки.

2.10 Вiдрахуваннrl дiтей може здiйснюватись на пiдставi медичного
шшсЕовку_про стан здоров'я дитини, за бажанням батькiв, або осiб якi ik
тачiншотъ , коли дитина не вiдвiдуе дошкiльний закJIад без поважнот
прЕтп{и бiльше мiсяця, у разi невнесення плати за утриманнrI дитини на

щотязi 2-х мiсяцiв пiсля встановленого TepMiHy ( якщо плата icHye).
2.11 Батькам повiдомляють про вiдрахування дитини за 10 днiв.



3. Режим роботи дошкiльного закпаду:

3.1. Режим роботи комунального дошкiльного закJIаду:
Початоко8год.O0хв.
Кiнець о 17 год. 00 хв.

З.2. .Щошкiпьний закJIад працюе на п'ятиденному робочому тижнi.
Вкцi.:пi днi - субота, недiля, святковi.
3j- €лший санiтарний день -кожна остання п'ятниця мiсяця.

{. Оргапiзацiя навчально - виховпого процесу у дошкiльномУ заклаДi.

Бшовий компонент дошкiльноТ освiти та програма розвитку Дитини
]ощ(Ьного BiKy - державний стандsрт, що мiстить норми, положенrrя, якi
шЕачЕtють державнi вимоги до рiвня розвиненостi та вихованостi дитини
:оlшti.ъного BiKy та умови, за яких вони можуть бути досягнутi.

4.1. Змiст дошкiльноi освiти визначаеться Базовим компонентом
юшiЬноi освiти , який передбачае:

4.1.1. ФормуваннrI основ соцiа-шьноТ адаптацii та життевоТ
хошпетентностi дитини.

4.|.2. Виховання елементiв природо-цiльного свiтогляду, розвиток
позптЕвного та емоцiйно-цiннiсного ставленнrI до довкiлля.

4.1.3. Утвердження емоцiйно-цiннiсного ставлення до практичноТ та

лховноi дiяльностi людини.
4.1.4. Розвиток потреби в реалiзацii власних творчих здiбностей.
4.2. Навч€uIьно-виховний процес у дошкiльному закладi мае право

здiйснюватись за програмами для дошкiльних закладiв,

рекомендованих та затвqрджених MiHicTepcTBoM освiти i науки ,молодi
та сIIорry Украiни.

4.3 Навчальний piK у дошкiлъному закJIадi почина€ться з 1 вересня й
зilЕiЕчуетьсяЗ1 травня наступного року.З 1 червня по 31 серпня у
доiшLтьному закJIадi проводиться оздоровчий перiод за наявностi коштiв,
rпi необхiднi для утримання та проведеннrt необхiдних заходiв по
firдоровIIенню дiтей.

4.4,Щошкiльний закJIад здiйснюе свою дiяльнiсть вiдповiдно до
рЁшою плану, який скJIадаеться на навч€чIьний piK та перiод оздоровлення.

4.5 План роботи державного та дошкiльного закJIаду схв€lJIюеться
шдагогiчною радою закJIаду, затверджуеться керiвником дошкiльного
lшцщ, i погоджуетъся районним вiддiлом освiти.
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4.б ГIлан роботи закJIаду на оздоровчий перiод погоджусться з
rt1lгIорiаIIьною санiтарно-епiдемiологiчною сJryжбою.

4.7 У дошкiльному закJIадi визначена украiнська мова навчання та
шкtваЕЕя дiтей.

5. Учасники lIавчально - виховного процесу

5.1. Учасниками IIавчЕlпьно - виховного процесу у сферi дошкiльноi
швiтп с:

5. 1. 1 .Щiти дошкiльного BiKy, вихованцi.
5. 1.2..Завiдувач, вихователь.
5. 1.3. Помiчник виховатеJIя.
5. 1.4. Медичний працiвник.
5.1.1. Батьки або особи, якi Тх замiняють.
5.1.6. Фiзичнi особи, якi надають ocBiTHi посrryги у сферi дошкiпъноi

шцiтЕ за наявнiстю лiцензii.
5.2.Бжьки або особи, якi ik замiняютъ м€lють право:
5.2.t. Вибирати дошкiльний навчалъний закJIад та форму здобуття

дIпffЕою дошкlльно1 освrти
5.2.2. Обирати i буги обраним до органiв громадського

сдIовряд/вання дошкiлъного навчillrьного закJIаду.
5.2.З. Звертатисъ до вiдповiдних органiв управлiння освiтою з

штаЕь розвитку виховання i навчанrrя дiтей, захищати законнi iнтереси
mТх дrтей у вiдповiдних державнI,D( органах i судi.

5.2.4.Брати }часть у змiцненнi матерizulьно-технiчноi бази ДНЗ,
rппr{ом надzlння благодiйноi допомоги при зарахуваннi та пiд час
пвребування дитини в .Щ{З в залежностi вiд фiнансовоi спроможностi ciM'T.

5.3. Батьки або особи, якi ix замiняють зобов'язанi:
5.3.1. Виховувати у дiтей rпобов до УкраiЪи, поваry до

ппцiона.пъцlл1,
fuорЕчm(, цiнностей украiнського народу, дбайливе ставлення до
дшзпiлля.

5.З.2. Забезпечувати умови для здобуття дiтьми старшого
-щi.тьного BiKy дошкiльноi освiти.

5.3.3. Постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей,
Gшровати ншlежнi )rмови дJIя розвитку природних задаткiв, навикiв,
чiliшстей.

5.3.4. Поважати гiднiсть дитини.
5.4. Права дитини у сферi доrrлсiльноi освiти визначеннi

rлшстrгуцiею Украiни, Законами УкраТни <Про ocBiTy>>, кПро дошкiльну
шiтlт та iншими нормативно - правовими актами. .Щитина мае
шrшIоRане державою право на:



5.4.1. Безоплатну дошкiльну ocBiry в державних та комунzшIьних
дошпсiльних навч€tльних закJIадах.

5.4-2. Безпечнi та нешкiдливi для здоров'я умови )цримання,
розвитку, виховання i навчаннjI.

5.4.З. Захист вiд будь -якоi iнформацii, пропаганди i агiтацiТ, що
завдае шкоди rr здоров'ю, моральному i ду"о*"ому розвитку.

5.4.4. Безплатне медичне обс.rryгоВування у державних навч€lJIьних
закJIадzж.

5.4.5. Захист вiд будь-яких форrur експлуатацii та дiй, якi шкодятъ
здоров'ю дитини, насильства, приниження ii гiдностi, здоровий спосiб
життя.

5.4.6. Виховувати у дитини працелюбнiсть, шанобливе ставлення до
старши)( за BiKoM, державноi i рiдноi мови, до народних традицiй i звичаiЪ.

5.5. Права та обов'язки педагогiчних працiвникiв у сферi дошкiлъноi
освlтИ визначаються Законом УкраiЪи <<Про ocBiTy>> , <<Про дошкiлъну
ocBiT5o> та iншими нормативно-правовими актами.

5.6. Педагогiчний працiвник дошкiльного навчzlJIъного закJIаду -
особа з високими морЕrпъними якостями, яка мае вiдповiдну педагогiчну
ocBiry забезпечуе результативнiстъ та якiсть роботи, а також фiзичний i
псlоliчrпшi стан якоi дозвоJIяе викоЕувати професiйнi обов'".п".

5.7 Педагогiчнi працiвники мають право:
5-7.L. На вiльний вибiр, розробку та застосування методик

вжовання та навчання дiтей.
5 -7 -2 На пiдвищеннrl квалiфiкацii в педагогiчних вищих навчаIIьних

закJIадш(. )ластъ методиlIних об>сдн€IнIUIх нарадах тощо.
5.7.З. Вносити пропозицiТ щодо полiпшення роботи закJIаду.
5-7 -4 На соцiальне та матерiа.гrъне забезrrеченнrl вiдповiдно до

запоЕодавства. 
t

5.7.5 На захист професiйноi честi та власностi гiдностi
5-7-6Iншi права що не€уперечать законодавству Украiни.
5.8 Педагогiчнi працiвники зобов'язанi:
5-8-1 Виконувати статут, шравила внутрiшнього розпорядку,

шщдовi iнструкцiТ, умови контракту чи трудовоТ угоди.
5 -8 -2 .Щотримуватись педагогiчноi етики, норм загаlrьнолюдськоi

ryлi, повшкати гiднiстъ дитини та i-i батькiв.
5-8.3 Спiвпрацювати з сiм'ею вихованця дошкiлъного закJIаду з

ппrЕь Еавчання i виховання дiтей.
5-8-4 Виконувати нак€lзи та розпорядження керiвництва.
5.8.5 Iншi обов'язки, що не суперечать законодавству УкраiЪи.
5-9 ПРаЦiВНИКИ дошшсiльного закJIаду несуть вiдповiдал""i"r" .u*т-rеlтнq життя, фiзичного та псrоriчЕого здоров)я кожноТ дитини згiдно

lп'fiо законодавства



5.10 Прачiвники дошкiлъного закJIаду проходять перiодичнi

безоплатнi медичнi огляди.
5.1 1 Педагогiчнi працiвники дошкiлъного закJIадУ пlдJIяг€tютъ

атестацii, яка здiйснrоеться, як правило, один раз на *11,1* вiдповiдно

до ТипоВого полОженнЯ цро атестацiю педагогiчних працiвникiв Украiни,

затвердженого MiHicTePcTBoM освiти i науки Украiни вiд 06.10.2010 Ns 930,

5.13 Педагогiчнi працiвники, якi систематиlIЕо порушують Статуг,

правипа внутрiшнього розпорядку дошкiльного закJIаду, не викошуIоть

пЪсадо"i odo*'"a*", )rмови колективного доювору або за результатами

атестацii не вiдповiдають займанiй посадi, звiлъrrяютъся з роботи вiдгlовiдно

до чинного законодавства.
5.13ЗареЗУльтаТамиаТестшliiпедагогiчнихпрацiвникiв

визначаетъся вИповiднiсть педагогiчною працiвника займанiй посадi,

встановJIюеться його ква.пiфiкацiйна категорiя, може буг" присвоене

вiдгrовiдне гrедагогiчне званЕя.
5.14 ПеДагогiчнi навант€Dкення педагогiчного працiвника у сферi

дошкiльноi освiти - час, призначення дJIя здiйснення навчЕ}Jьно-виховного

процесу.
5. 1 5 Педагогiчне навантаження педагогiчного uрацiвника

дошкiлъного навч€tльного закJIаду незzrлежно вiд пiдпорядкування, типу i

форми власностi вiдповiдно становJIять:

- вихователi груп з€гаJьного типу 30 годин

- музичнi керiвники 10 годин
- медиtlна сестра 20 годин .

5.1б. оплата гrрацi педагогiчних працiвникiв дошкiльних навчаJIънIID(

закладiв, обшrровуючого персонаIry, та iнших здiйснюеться згiдно з

Кодексом законiв про праIцо Украши та iншими нормативIIо-правовими

актами
5.17 Педагогiчне навантажеш{я педпрацiвника дошкlльного

I.
навчЕrльного закJIаду обсягом менше тарифноТ ставки встановJIюетъся лише

за його писъмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством

Украiни.

б. Управлiпня системою дошкiльноi освiти

б. 1. Управлiння КО!чtУНа11ьним дошкiльним навч€[пъним закJIадом

здiйснюеть", йо.О засновником Вербською сiльською радою i
Чечельницьким районним вiддiлом освiти. Безпосередне керiвництво

роботою дошкiльного закJIаду здiйсrrrое його завiдуючий, який
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призначаеться на посаду i звiльняеться з tIосади уповноваженим органом

управлiння освiтою з дотриманнrIм чинного закоЕодавства.
6.2 Керiвник дошкiльного закладу:
6.2.| Вiдповiдае за реалiзацiю завданъ дошкiльноi освiти.

визначених Законом УкраiЪи << Про дошкiльну освiтю> та забезпечення

рiвня дошкiльноТ освiти у межах державних вимог до ll змiсry i обсяry.
6.2.2 Здiйснюе керiвництво i контроль за дiяльнiстю дошкiльного

закJIаду.
6.2.3 Дiе вiд iMeHi закJIаду, представляс його в ycix державних

органах, на пiдприемствах в установах i громадських органiзацiях.
6.2.4 Розпоряджасться в установленому порядку майном i коrrrгами

дошкiльного закJIаду i вiдповiдае за дотримання фiнансовоi дисциплiни та
збереження матерiаrrьно-технiчноТ бази закJIаду.

6.2.5 Видае в межах своеТ компетенцii накази та розпорядженЕя
контроJIюе ix виконаншI

6.2.6 Приймае на робоry та звiльняе з неi працiвникiв заклаry.
6.2.7 Затверджуе штатний розклад за погодженням iз засновником

дошкiльного закJIаду
6.2.8 Контролю€ оргаЕiзацiю харчування i медичного

обс.гryговуванн;I дiтей
6.2.9 Затверджуе правила внутрiшнього трудового розпорядку,

посадовi iнструкцiT працiвникiв за погодженням з п,рофспiлковим
KoMlTeToM.

6.2.10 Забезпечуе дотриманrrя санiтарно-гiгiенiчних,
протипожежЕих норм i правил, технiки безпеки, вимог безпечноi
життедiяльностi дiтей i працiвникiв..
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6.2.|1 Органiзовуе рiзнi форми спiвпрацi з батьками або особами,
якi ik замiнюють.

6.2.L2 Щороrry звiтуе гро навчЕlпьно-виховну, методичну,
економiчну i фiнансово-господарсъку дiяльнiсть дошкiльного закJIаду на
загаlrьних зборах колективу та батькiв, або осiб якi iх замiнюють

закладу е загаlrъпi збори колективу дошкiльного закладу та батькiв або осiб,
якi iх замiняють:

6.3.1. Зага-rrьнi збори раз HapiK заслуховують звiти керiвника
дошкiльного навчального закладу з питань статутноi дiяльностi, даютъ
оцiнку його професiйнсго - педагогiчноТ дiяльностi, розглядають питаIIня
навч€}льно - виховноi, методичноi економiчноi i фiнансово - господарськоТ
дiяльностi дошкiлъного навч€uIьного закJIаду.

б.4. Колегiальним постiйно дiючим органом управлiнкя дошкiльним
навч€Lлъним закJIадом с педагогiчна рада. На засiдання ради можуть бути
запрошенi представники цромадськш( органiзацiй, педагогiчнi працiвники

6. 3 .Органом громадсъкого самоврядування дошкiльного навчЕlльного



tгtj-tЦlшi

загальноосвiтнiх навч€lпъних закJIадiв, батъки або особи, якi ix замiняють,

особи запрошенi на засiдання ради, мЕtють право дорадчого голосу,

Головою педагогiчЕоi ради, дошкiлъного навчЕlльного закJIаду е його

завiдуючий.
Педагогiчна Рада дошкiлъного навчzlJIьного закJIаду:

6.4.|. Оцiнюе результативнiсть реа-iriзацiТ,Ц,ержавноТ базовоi

програми та хiд якiсЕого виконаннrI програми розвитку, виховання i

навчаннr{ дiтей по кожнiй вiковiй груfii,
6.4.2. Розглядае питання удосконЕlлення органiзацiТ навча-пьно-

виховного процесу у дошкiлъному закладi,
6.4.з.ВиЗначаС плаН роботи дошкiпьного закJIаду та педагогlчного

навантаження працiвникiв.
6.4.4.Затверджус заходи щодо змiцнення здоров>я дiтей.

6.4.5 . Обговорю€ питання пiдвищеннrl квалiфiкацii педагогiчних

працiвникiв, розвиток iхньоi творчоТ iнiцiативи, впровадженн,I у навчЕtлъно-

виховниЙ процеС досягнеНъ ЕаукИ i передоВого педагогiчного досвiду,

б.4.6 визначае шJIяхи спiвпрацi дошкiльного закJIаду з сiм'ею,

6.4.7.РозгJUIдае iншi питання визначенЕя Положенням про дошкiльнi

навчutпьнi заклади

7 Оргапiзацiя харчування i медичного обс;lуговування в комунальному
дошкiльному закладi

7.1. ХарЧуваннЯ дiтей У доllшсiльному закJIадi органlзовуетъся

вiдповiдно до встановлених нормативiв.
1.2. ЩtтИв дошкiЛьномУ закладi отриIчtуIотъ трир€вове харчування, а в

оздоровчий перiод чотири рази.-7.З.Органiзацiя 
та вiдповiдальнiстъ за харчуваЕня дiтей у коrvгуIrz}льних

дошкiльн"* "u*"-ьних 
закJIадЕж покJIадасться на органи мiсцевого

самоврядуванЕя, а також на керiвникiв дошкiльних навчzlJIьних закJIадiв.

i.+. ко"rролЪ i державНий наглЯд за якiсТю харчуВаЕнЯ у дошкiлънlD(

навччlJIъних закJIадах покJIадаеться на засновникiв цих закJIадiв, вiдповiднi

органи управлiння охорони здоров'я, управлiння освiтою.

7.5. БатЬки абО особи, якi iХ замiнлоТь вносять плату за харчування у

дошкiльН9му закJIадi В розмiрi, що не перевипцr е 40Yо вiд BapTocTi

харчування на денъ на дiтей, якi не досягли 3-х BiKy,

Вiд сплати за харчування дитини звiльняютъся батькИ або особи, якi iХ

замiняюТь, у сiм'Ях, в якиХ сукупниЙ дохiД на кожного члена за попереднiй

квартЕtл не перевицry€ прожиткового MiHiMyMy,

7.6. Порядок встановленIUI плати за харчування дитини у дошкiлъному

закладi визначаетъся Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.
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7. 7. Медичне обс.гловування дiтей дошкiльного закJIаду здiйснюсться
органом охорони здоров'я на безоплатнiй ocHoBi:.

_Лiкарями-гlедiатрами, дитячими лiкарями з iнших спецiа.шьностей,
молодшими спецiалiстами з медиIIною освiтою, фельдшером ВербськоТ
амбулаторiТ.

7.8. Медичний шерсонал здiйснюе лiкувалъно - профiлактичнi заходи,
контроль за станом здоров'я, фiзичним розвитком дитини, органiзацiею

фiзичного виховання, загартовування, дотримання caHiTapHo - гiгiенiчних
норм, режимом та якiстю харчування.
7.9 ,Щошкiльний закJIад надас примiщення i забезпечуе HaJIeжHi умови для

роботи медичного персонаIIу та проведення лiкувалъно - профiлактичних
заходiв.

.Ё l=

? 8.Фiнансово_господарська дiяльнiсть дошкiльного закладу. 
Нi]_

= 8.1. Фiнансово - господарсъка дiяльнiсть дошкiльного навчЕlлъного закJIаду -;

= 
здiйснюеться вiдповiдно до Закону УкраТни о Про ocBiry>>, Законiв про 

Е=

= 
бюджет, власнiстъ, мiсцеве самовряýrвz}нЕrl та iнших нормативlIо - Е

= правових aKTiB. 5-= 8.2. УтриманнlI та розвиток матерiально - технiчноi бази дошкiлъного Е
- закJrаду у межах типового гlерелiку обов'язкового обладнання дошкiльних Ё.lL

T -"-"-J --- Г----J 
ч

= закJIаду. 5_ 8.3. Щжерелами фiнансування дошкiльного закJIаду е кошти: 
F=

= 
8.З.l.Засновника - Вербськоi сiльськоi ради. -l

-= 8.З.2. Вiдповiдних бюджетiв (для державних i комун€lJIьних закладiв) у !=

= розмiрi, передбаченому норм?тивними фiнансуваЕня. е
-_Е 8.З.3. Батькiв або осiб ,якi ik замiтллоть. ;]

= 
8.З.4.Щобровiльнi пожертвування i цiлъовi внески фiзичних i Е

firrrr- ллiб df, юридиtIних осiб. 
=]

=l 
о l ттл_,___:__ ____,-_ _ :л ллл__л lц



еd
8.7.ОтриNIувати iншi кошти, не забороненi законодавством УкраТни, е'.. lT

8.8. Штатнi розписи дошкiльного закJIаду встановлюютъся вlдповlдним F
органом уrrравлiння освiтою на ocHoBi Типових нормативiв дошкiльних Е
закJIадiв. F

ё
е
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9.Контроль за дiяльнiсть дошкiльного навчального заI&паду F
Ё
t

9.1. Щержавний коIrтроль за дiяльЕiстю дошкiльного навчального закладу р
незzilIежно вiд пiдпорядкуваI{нrI тигtiв, форми власностi здiйснюеться. Р
метою забезпеченнrI реалiзацiТ единоi державноТ полiтики у .6.ii 

""^ - 
Ё, _rl

дошкiльноТ освiти. . F
9.2. ЩошкiлъниЙ навчilJIьНий заклаД пiдгrорядкований засноtsниковl чи -J

;]
уповноваженому ним органу. ,#

9.з. основною формою державного контролю за дшльнlсТЮ ДОПrllП"rПО.О Е
навчаJIьного закJIа.ry е державна атестацiя , яка проводитъся не ранiше Ё
одного разу "u 

д"."Ъ" pooi" у порядку встановленому спецiальним Е
уповноваженим органом виконавчоi влади у гаlryзi освiти i науки, в
результати державноi атестацii оприJIюднюються.- 

9.4.Особи, виннi у порушеншi закоНодавства про дошкiльну ocBiTy,

несугь вiдповiда-irьнiсть у порядку встановлеIrому Законами Украiни.
9.5. Позбавлення лiцензiT зр{овJIюе лiквiдацiю чи реорганiзацiю

дошкiльноrо навчiшIьЕого закJlаду.

10. Створення , реоргапiзацiя та лiквiдацiя дошкiльного
навчального зак.паду.

10.1 Змiни до Статуry мае право вносити засновник, або

}1Iовноважений ним орган' вразi вин}Iкнення необхiдних потреб, якi

= 
впливають на роботу дошкiльного закJIаду.

= 10.2. Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дошкiлъного навч€tльногО

= 
закJIаду незzLлежно вiд пiдпорядкуванIt i, типу i форми власностi

]|- здiйсrпоетъся у порядку встановIIеному Кабiнетом MiHicTpiB Украtни.
-= 10.3. ,ЩоIшсiлъний навчалrъrшй закJIад створюеться мiсцевим органом
=]5 виконавЧоi владИ з урахуВанняМ соцlально - економlчних , нацlон€tJIьних,

= 
кульryрНо - ocBiTHix i I4oBHlD( гlотреб за H€UIBHocTi дiтей вiдгlовiдного BiKy,

=+ "ЪоО*iд"о; 
навч€UIьно-методичноi та MaTepia-rrbHo - технiчноi бжи,

гj

а шедаюгiшпоr кqдрiв , а також з дотриманням санlтарно - ГlГlеНlЧНИХ НОРМ
JI
5 ,trpilBnil 1 стаЕдартlв.
г-- 10.4. Вивiльненi примiщення лiквiдованого дошкlльного закJIаду
t: rlБ вЕкористову€ться викJIючно для роботи з дiтьми. Майно , яке е

;] шедаюгitIнID( кадр]в ,

_:, ,прilвЕп r стаЕдартlв.
- 10.4. Вивiльненi
ra

,F вЕкористовуеться вl
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КОмУнаJьною власнiстю (земелънi дiлянки , будiвлi , споруди , обладнання
ТОщО ) придбанЕrI чи вiдощремлення якого призначено дJIя здобуття дiтъми
Дош(Ьноi освiти, використовуетъся викJIючно iз зчвначеною метою.

10.4.Засновник дошкiльного закладу не мае, права безпiдставно
лiквiдовувати його, зменшувати в нъому плоrrry територiТ, кiлькiстъ груп, а
також здавати в оренду примiщення ( будiвлi).

Реорганiзацiя або лiквiдацiя дiючого дошкiлъного навч€lпьного закладу
догryскаетъся лише за згодою територiалъноI громади ( загапъних зборiв )
села або на пiдставi результатiв мiсцевого референдуN[у.

11 Майно дошкiльного зак.паду

Вiдповiдно до рiшення сесii Вербськоi сiльськоi ради ЛЬ 205 вiд 20.01.2009
р. дошкiльному закJIаду передано в користування зем€льну дiлянку, де
розмiшlуrоться спортивIIi та iгровi маЙданчики, зони вiдпочинку,
господарськi будiвлi.

cirbcbklй гол С.А.Блиндур


