
 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                         четверта сесія VIIІ скликання 

 

Про створення комунального 

закладу «Татарбунарський 

будинок культури» 

Татарбунарської   міської     ради   
 

Керуючись  статтею  87 Цивільного кодексу України, статтями 26, 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Закону 

України «Про культуру», враховуючи рішення  Білгород – Дністровської 

районної ради від 22 грудня 2020 року № 41 – VIII «Про безоплатну передачу 

зі спільної комунальної власності  територіальних громад району у 

комунальну власність Татарбунарської міської територіальної громади майна 

закріпленого за комунальними закладами (установами, підприємствами), що 

розташовані на території Татарбунарської міської територіальної громади»,   

з метою задоволення потреб громадян у розвитку народної традиційної 

культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої 

ініціативи, організації відпочинку і дозвілля мешканців Татарбунарської 

міської ради, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Створити Комунальний заклад «Татарбунарський міський будинок 

культури» Татарбунарської міської ради у статусі юридичної особи 

публічного права. 
 

2. Затвердити Статут Комунального закладу «Татарбунарський міський 

будинок культури» Татарбунарської міської ради (додається).  
 

3. Директору Комунального закладу «Татарбунарський міський 

будинок культури» Татарбунарської міської ради  здійснити заходи щодо 

державної реєстрації юридичної особи – Комунального закладу  

«Татарбунарський міський будинок культури» Татарбунарської міської ради. 

  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        А.П.Глущенко  
 

«04»січня 2021 року 

  № 69 – VIІI 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням міської ради 

від 04.01. 2021 року 

№ 69– VIІI 

 
 

 

  

1. Загальні положення 

 
1.1. Комунальний заклад «Татарбунарський міський будинок культури» 

Татарбунарської міської ради (далі – Заклад), належить до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради.   

1.2. Повна назва: Комунальний заклад «Татарбунарський міський 

будинок культури» Татарбунарської міської ради. Скорочена назва: КЗ 

«Татарбунарський МБК» ТМР  

1.3. Юридична адреса Закладу: Україна, Одеська область, Білгород – 

Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця Центральна, будинок 31-а.   

1.4. Заклад є юридичною особою публічного права, неприбутковою 

організацією, має печатку, кутовий штамп, відповідні бланки та інші 

атрибути юридичної особи, може мати самостійний баланс та реєстраційні 

рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства 

України згідно чинного законодавства.  

 1.5. Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада.   

 Органом управління Закладом є відділ культури Татарбунарської 

міської ради. 

1.6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України «Про культуру», Указами Президента України і 

Постановами Верховної Ради України, Постановами та Розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, 

рішеннями Засновника,  Органа управління  та власним Статутом. 

1.7. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією і здійснює 

некомерційну господарську діяльність.  

Бухгалтерський супровід здійснюється централізованою бухгалтерією 

відділу культури, сім’ї та молоді.  

Штатний розпис погоджується з фінансовим відділом та підписується 

керівником Закладу. 

1.8. Заклад є загальнодоступним (публічним) і безкоштовним для 

користування громадян. 

1.9. Мета створення Закладу – створення умов для сприяння творчій 

активності мешканців громади, розвитку мистецьких ініціатив, задоволення 

інтелектуальних та духовних потреб мешканців Татарбунарської міської 

ради. 

 



 

 

3 

 

2. Головні завдання Закладу 

  

2.1. Сприяння процесам розвитку і відродження української 

національної культури та культури народів, які проживають на території 

міської ради; 

2.2. Створення на основі вивчення потреб різних груп населення 

належних умов для спілкування людей у сфері дозвілля, засвоєння ними 

навичок культури дозвілля, сімейного відпочинку; 

2.3. Сприяння інноваційним процесам у сфері культури; 

2.4. Надання інформаційних, методичних послуг і консультацій 

культурного  дозвілля іншим закладам, розробка сценаріїв;   

2.5. Здійснення підготовки і проведення тематичних, театрально-

концертних, методичних, обрядових та інших заходів і програм; 

2.6. Проведення конкурсів, свят, обрядів, фестивалів, вистав, 

театральних та музичних постановок, виставок – продажу творів 

професійного та аматорського мистецтва; 

2.7. Створення театральних студій, оркестрів народних інструментів, 

естрадних оркестрів, ансамблів і гуртів, інших аматорських художніх 

колективів для організації культурно – дозвільних заходів. Проведення співу, 

акторської майстерності;  

2.8. Створення фольклорних колективів, клубів за інтересами; 

2.11. Виконання інших видів послуг і робіт, які не суперечать чинному 

законодавству України. 

 

3. Структура та основні принципи діяльності Закладу 
  

3.1. Структура Закладу визначається головними завданнями, функціями 

та метою його діяльності, місцевими умовами та можливостями. Структура, 

чисельність та штатний розпис Закладу визначаються директором в межах 

граничної чисельності та фонду оплати праці. 

3.2. Діяльність Закладу планується відповідно до святкових, 

календарних, професійних, традиційних, обрядових свят та до культурних 

потреб мешканців Татарбунарської міської ради, виходячи з творчих 

можливостей та фінансових ресурсів. 

3.3. Культурно – масова, дозвільна робота в Закладі здійснюється 

диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи 

(гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, 

фестивалі, виставки тощо). 

3.4.  Статут Закладу, доповнення та зміни до нього затверджуються 

Засновником. 

3.5. Участь Закладу в асоціаціях та інших об’єднаннях здійснюється на 

добровільних засадах, якщо це не суперечить чинному законодавству 

України. 
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4. Управління Закладом 
 

4.1. Управління Закладом здійснюється Засновником та Органом 

управління.  

Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор. Директор 

Закладу призначається на посаду Татарбунарським міським головою, 

відповідно до пункту 10 статті  42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», за результатами конкурсу, організованого 

Органом управління та проведеним відповідно до ст. 21
1
-21

5
 Закону України 

«Про культуру» . 

З директором укладається контракт строком на 5 років. 

4.2. Директор Закладу: 

- здійснює загальне керівництво Закладом, представляє його інтереси у 

відносинах з іншими організаціями; 

- несе персональну відповідальність за організацію його діяльності, 

сприяє створенню належних умов праці; 

- призначає та звільняє працівників Закладу, згідно чинного 

законодавства; 

- затверджує посадові інструкції працівників Закладу та розподіляє 

обов'язки між ними; 

- забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового 

розпорядку та виконавської дисципліни; 

- планує роботу Закладу, вносить пропозиції щодо діяльності Закладу;  

- вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи Закладу; 

- готує проекти нормативних документів для затвердження рішенням 

Засновника;  

- є відповідальним за охорону праці в закладі; 

-  забезпечує відповідний нагляд за роботою працівників, вживає 

залежно від розміру та характеру їх діяльності організаційні заходи безпеки, 

гігієни праці, проводить необхідний інструктаж та підготовку, враховуючи 

функції та властивості роботи; 

- забезпечує заходи пожежної безпеки відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України. Забезпечення пожежної безпеки є складовою 

частиною господарської діяльності  Закладу; 

- несе відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну 

працівникові каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я, пов’язаними з 

виконанням ним трудових обов’язків; 

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням. 

5. Обов’язки та права Закладу 
5.1. Обов’язки Закладу: 

- здійснювати свою діяльність відповідно до Конституції та законів 

України, Указів Президента України, розпоряджень та постанов Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства культури України, рішень 
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Засновника та Органу управління, розпоряджень міського голови, та цього 

Статуту; 

- виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

культури. 

 

5.2. Права Закладу: 

- самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 

діяльність, визначати зміст, напрями розвитку Закладу у відповідності зі 

своїми завданнями і цілями; 

- визначати види платних послуг та їх вартість, згідно чинного 

законодавства; 

- здійснювати у встановленому порядку співробітництво з іншими 

органами місцевого самоврядування, установами і організаціями, брати 

участь в реалізації державних і регіональних програм у межах своєї 

компетенції та програм розвитку культури міської ради; 

- здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних 

завдань, яка не суперечить чинному законодавству. 

 

7. Матеріально-технічна база Закладу 
  

7.1. Майно Закладу складають основні фонди (приміщення, 

обладнання, технічні засоби, рухоме і нерухоме майно, інші матеріальні 

цінності), а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі 

Відділу культури Татарбунарської міської ради.  

7.2. Заклад не підлягає приватизації. 

7.3. Майно Закладу є комунальною власністю Татарбунарської міської 

ради, перебуває в оперативному управлінні Закладу та не може бути 

вилученим, якщо інше не передбачено законодавством. Здійснюючи 

оперативне управління, Заклад володіє, користується і розпоряджається 

зазначеним майном, вчиняє дії, що не суперечать чинному законодавству 

України з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом. 

7.5. Відчуження, передача в оренду, списання майна, здійснюється за 

рішенням Засновника у порядку, встановленому законодавством та 

Засновником, за узгодженням із Закладом. 

7.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його 

майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються винними особами добровільно або примусово за рішенням 

суду. 

7.7. Майно Закладу, що забезпечує його статутну діяльність, не може 

бути предметом застави. 

7.8. Забороняється переміщати Заклад без надання рівноцінного 

приміщення, що відповідає умовам організації задоволення культурно-

дозвільних потреб мешканців Татарбунарської міської ради. 

7.9. Джерелами формування майна Закладу є: 
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- бюджетні асигнування; 

- майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань організацій, 

підприємств, громадян; 

- кошти від надання платних послуг; 

- інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним 

законодавством України.  

 

8. Фінансово-господарська діяльність Закладу 

 

8.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства та його Статуту. 

8.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу 

фінансується за рахунок коштів Засновника Закладу. 

8.4. Джерелами фінансування роботи  Закладу є кошти: 

- Засновника; 

- державного та місцевих бюджетів, у розмірі передбаченого 

нормативним фінансуванням; 

- кошти фізичних, юридичних осіб; 

- кошти, отримані за надання платних послуг; 

- благодійні внески, матеріальні цінності, одержані від установ, 

організацій, окремих громадян. 

 8.5. Заклад є неприбутковою організацією. Заклад не здійснює розподіл 

доходів (прибутку), а використовується на розвиток Закладу.  

 У разі припинення юридичної особи (ліквідація, злиття, поділ, 

приєднання або перетворення) активи Закладу передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються 

до доходу бюджету. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно 

на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених Статутом. 

8.6. Заклад за погодженням із Засновником має право: 

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або 

фізичних осіб; 

- користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, 

організації або фізичної особи; 

- фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально-побутових умов колективу; 

8.7. Заклад підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Засновнику 

та уповноваженому ним органу. 

8.8. Заклад несе відповідальність  перед Засновником, Органом 

управління, суспільством і державою за здійснення поставленої перед нею 

мети, відповідність використаних форм і методів діяльності. 

8.9. Працівники Закладу та його відвідувачі (користувачі) несуть 

матеріальну відповідальність за псування приміщення, обладнання, 

інвентарю. 
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8.10. Відповідальність посадових осіб за дотримання вимог охорони 

праці та техніки безпеки, здоров’я відвідувачів і працівників Закладу 

визначається у відповідності до законодавства. 

8.11. Взаємовідносини колективу Закладу і керівних органів будуються 

на основі  дотримання Статуту та діючих законів України. 

 

9. Прикінцеві положення 
  

9.1. Реорганізація, ліквідація (злиття, приєднання, поділ, перетворення, 

виділення) Закладу здійснюється за рішенням Засновника відповідно до 

чинного законодавства України.  

9.2. У разі припинення діяльності Закладу як юридичної особи (в 

результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його 

активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду або зараховуються до міського бюджету. 

9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління 

Закладом.  

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, складає 

ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику. 

9.5. У випадку реорганізації Закладу його права та зобов’язання 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

9.6. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які 

звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та 

інтересів відповідно до законодавства про працю. 

9.7. Положення даного Статуту набирають чинності з моменту його 

державної реєстрації.  

9.8. Статут складено у чотирьох примірниках: 

- перший примірник – у Засновника; 

- другий примірник –  в Уповноваженого органу управління; 

- третій примірник – у Підприємства; 

- четвертий примірник – у державного реєстратора.   

9.10. Питання, не врегульовані даним Статутом, регулюються чинним 

законодавством України.  

9.11.  Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у встановленому порядку. 

 

Секретар міської ради                                                               О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 

  

Про створення Трудового архіву  

Татарбунарської міської ради   
 

 

Керуючись  статтею  87 Цивільного кодексу України, статтею 26, 

статтею 54 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

статтею 29 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні 

установи», з метою централізованого тимчасового зберігання архівних 

документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових 

та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та 

інших архівних документів, що не належать до Національного архівного 

фонду, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Створити виконавчий орган ради – Трудовий архів Татарбунарської 

міської ради у статусі юридичної особи публічного права. 
 

     2. Затвердити Положення про Трудовий архів Татарбунарської міської 

ради (додається).     
 

3. Керівнику Трудового архіву Татарбунарської міської ради здійснити 

заходи щодо державної реєстрації юридичної особи – Трудового архіву 

Татарбунарської міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        А.П.Глущенко 

 
04 січня 2021 р. 

№ 70-VIII 
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                                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                             Рішення Татарбунарської міської ради  

  від«04» січня 2021 р. №  70-VIII 

                                                             Татарбунарський міський голова 

                                                       ___________________ А.П. Глущенко 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ТРУДОВОГО АРХІВУ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

м. Татарбунари 
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1. Загальні положення 
        1.1. Трудовий архів Татарбунарської міської ради (далі - Трудовий архів) 

створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних 

документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових 

та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та 

інших архівних документів, що не належать до Національного архівного 

фонду (далі - архівні документи). 

1.2. Трудовий архів утворюється рішенням Татарбунарської міської 

ради, підпорядковується виконавчому комітету ради, Татарбунарському 

міському голові та іншим керівникам відповідно до розподілу обов’язків, а з 

питань здійснення делегованих повноважень - підконтрольний відповідним 

органам виконавчої влади.  

1.3. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Татарбунарської міської 

ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.  

З питань організації та методики ведення архівної справи Трудовий архів 

керується нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством 

юстиції України, правилами, положеннями, інструкціями, методичними 

рекомендаціями Укрдержархіву, Державного архіву в Автономній Республіці 

Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя. 

         1.4. Трудовий архів є юридичною особою, має власні рахунки, печатку, 

штампи, бланки. 

Місцезнаходження: Україна, Одеська область, Білгород – 

Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця Центральна,80. 

         1.5. Фінансовий супровід Трудового архіву здійснюється відділом 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

 1.6. Кадровий супровід Трудового архіву здійснюється організаційним 

відділом виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

1.7. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який 

погоджується з відповідним архівним відділом районної державної 

адміністрації та затверджується керівником Трудового архіву.  

Примірник річного плану та звіту про його виконання надається 

архівному відділу районної державної адміністрації 
 

2. Завдання Трудового архіву 
2.1. Забезпечення централізованого тимчасового  зберігання архівних 

документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них 

містяться. 

2.2. Додержання законодавства про Національний архівний фонд та 

архівні установи. 

2.3. Здійснення приймання документів з кадрових питань (особового 

складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими 



 

 

11 

(погодженими) державним архівом, архівним відділом районної державної 

адміністрації. 

  2.4. Здійснення приймання виборчої документації тимчасового строку 

зберігання відповідно до законодавства. 

  2.5. Здійснення приймання документів тимчасового зберігання (до 10 

років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та 

інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, 

строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися. 

2.6. Ведення обліку юридичних осіб, що перебувають на стадії 

ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою 

контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних 

документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву. 

2.7. Здійснення моніторингу збереження та впорядкування документів з 

особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно 

від форми власності. 

2.8. Забезпечення відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, 

тимчасового зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були 

зареєстровані) на території  Татарбунарського району (по 2020 рік), 

Татарбунарської міської ради ( з 2021 року), відповідно до умов та строків 

зберігання, визначених Міністерством юстиції. 

        2.9. Здійснення на підставі договору з юридичною особою, фізичною 

особою - підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що 

підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві. 

        2.10. Проведення експертизи цінності архівних документів, що 

зберігаються в Трудовому архіві, подача на розгляд експертній комісії 

архівного відділу відповідної районної державних адміністрацій актів про 

вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися. 

        2.11. Ведення обліку документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у 

тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних. 

       2.12. Створення і вдосконалення довідкового апарату до архівних 

документів. 

       2.13. Здійснення впровадження та використання автоматизованих 

архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, 

довідкового апарату до документів, що зберігаються у Трудовому архіві. 

       2.14. Організація користування документами у службових, соціально-

правових, наукових та інших цілях.  

       2.15. Інформування громадян, органів державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій про склад і зміст 

документів Трудового архіву. 

       2.16. Проведення роботи щодо встановлення місцезнаходження 

документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового 

архіву, інформування про це заінтересовані підприємства, установи, 

організації та громадян. 

         2.17. Видача архівних довідок, копій документів на запити фізичних і 

юридичних осіб. 
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          2.18. Забезпечення збереження конфіденційності персональних даних, 

що обробляються в його інформаційних системах. 

          2.19. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних 

установ. 

 

3. Трудовий архів має право 

3.1. Надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям 

(ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Трудового архіву. 

3.2. Укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними 

особами - підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а також 

цьому Положенню. 

3.3. Приймати на депоноване зберігання документів від діючих 

юридичних осіб. 

3.4. Приймати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду 

на них документів, поданих Трудовим архівом. 

3.5. Приймати  участь у нарадах, які проводять районна державна 

адміністрація, орган місцевого самоврядування, ліквідаційна комісія 

(ліквідатор), державний архів області, архівний відділ районної державної 

адміністрації, в разі розгляду на них питань роботи з документами. 

3.6. Одержувати або приймати в користування на договірних засадах 

матеріальні цінності, ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком 

архівних фондів). 

3.7. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, 

установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) 

для розгляду питань, що належать до його компетенції. 

3.8. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів 

міської ради, органів статистики, підприємств, об’єднань, установ і 

організацій інформацію, необхідну для виконання завдань і функцій, 

передбачених цим Положенням. 

 

4. Організація роботи 
4.1. Трудовий архів очолює завідувач, який призначається на посаду та 

звільняється з посади розпорядженням Татарбунарського міського голови 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

4.2. Завідувач Трудового архіву: 

1) організовує діяльність Трудового архіву, персонально відповідає за 

виконання покладених на архів завдань; 

2) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу 

користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні; 

3) організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що 

належать до компетенції Трудового архіву; 

4) представляє Трудовий архів з усіх питань, пов'язаних з його 

діяльністю. 
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5) бере участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах 

міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції 

Трудового архіву. 

6) виконує інші повноваження відповідно до покладених на нього 

завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, 

розпорядженнями   Татарбунарського міського голови. 

 

5. Взаємовідносини з іншими відділами 

 5.1. Трудовий архів взаємодіє з іншими виконавчими органами 

Татарбунарської міської ради, територіальними органами виконавчої влади, а 

також підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності.  
 

6. Фінансове та матеріально – технічне забезпечення діяльності 

Трудового архіву 

6.1. Трудовий архів фінансується за рахунок коштів місцевого  

бюджету Татарбунарської міської ради , виділених на його утримання.  

6.2.  Трудовий архів володіє і користується майном, що знаходиться в 

його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється 

відповідно до положень чинного законодавства України. 

6.3. Штатний розпис Трудового архіву затверджується міським 

головою з урахуванням виконання всіх покладених на нього завдань, 

кількості документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в 

архіві, обсягів довідкової роботи. 

6.4. Оплата праці працівників Трудового архіву здійснюється 

відповідно до чинного  законодавства. 
 

7. Заключні положення 
7.1. Покладення на Трудовий архів обов’язків, не передбачених цим 

Положенням, і таких, що не стосуються питань фахової діяльності Трудового 

архіву, не допускається. 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому законодавством України. 

7.3. Реорганізація чи ліквідація Трудового архіву здійснюється на 

підставі рішення  татарбунарської міської ради відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

Секретар міської ради                                                    О.В. Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
  

Про затвердження Положення 

про відділ культури, сім’ї та 

молоді Татарбунарської міської 

ради у новій редакції  
 

Керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктом 6.6 Положення про відділ культури, сім’ї та молоді, 

затвердженого рішенням Татарбунарської міської ради від 22 грудня 2020 

року № 34 – VIII «Про створення відділу культури, сім’ї та молоді», 

Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради у новій редакції (додається).   
 

     2. Начальнику відділу культури, сім’ї та молоді Татарбунарської 

міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції 

положення відділу культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради.   

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        А.П.Глущенко 
 

 

 

«04»січня 2021 р. 

№ 71-VIII 
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                                                              «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                             Рішення Татарбунарської міської ради  

  від «04» січня 2021 р.71-VIII 

                                                             Татарбунарський міський голова 

                                                       ___________________ А.П. Глущенко 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

м. Татарбунари 
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1. Загальні положення 

 
1.1. Відділ культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради (далі 

— Відділ) є виконавчим органом Татарбунарської міської ради і утворюється 

для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері культури, сім’ї та 

молоді.  

1.2. Відділ утворюється рішенням Татарбунарської міської ради, 

підзвітний та підконтрольний Татарбунарській міській раді, підпорядкований 

виконавчому комітету ради, Татарбунарському міському голові, іншому 

керівнику відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення 

делегованих повноважень - підконтрольний відповідним органам виконавчої 

влади.  

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 

Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами профільних міністерств, іншими нормативно-правовими 

актами України, рішеннями Татарбунарської міської ради, її виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.   

1.4. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право 

відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного 

казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені 

угоди з юридичними і фізичними особами.  

Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і 

власним найменуванням, штамп, відповідні бланки. 

1.5. Структура Відділу та зміни до неї затверджуються рішенням 

Татарбунарської міської ради.  

Штатний розпис Відділу затверджується Татарбунарським міським 

головою за погодженням з фінансовим відділом та підписується керівником 

Відділу. 

1.6. Місцезнаходження: Україна, Одеська область, Білгород – 

Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця Горького,4. 

1.7. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється 

шляхом прийняття рішення Татарбунарською міської радою.  

 

2. Завдання та повноваження відділу 

 
2.1. Завданнями Відділу є:  

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури, сім’ї, молодіжної 

політики.   

2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з 

профільних питань.  

2.1.3. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації 

працівників Відділу та підпорядкованих закладів.  

2.1.4. Забезпечення у межах наданих повноважень доступності 

позашкільної мистецької освіти.  
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2.1.5. Створення умов для розвитку професійного і самодіяльного 

мистецтва, змістовного культурного дозвілля. 

2.1.6. Залучення молоді до розвитку території міської ради,  

забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, 

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності культурних 

послуг для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.  

2.1.7. Здійснення адміністрування власних web-ресурсів в мережі 

Internet. 

2.1. 8. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його 

оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно 

до положень чинного законодавства України.  

2.1.9. Фінансовий облік закладів культури, засновником яких є міська 

рада, здійснюється централізованою бухгалтерією Відділу.   

2.1.10. В управлінні Відділу знаходяться: 

- Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Татарбунарської міської 

ради;  

- Комунальний заклад «Татарбунарська музична школа» 

Татарбунарської міської ради; 

- Комунальний заклад  «Татарбунарський міський будинок культури» 

Татарбунарської міської ради; 

- Комунальний заклад «Татарбунарський історико – краєзнавчий 

музей» Татарбунарської міської ради, що діють на підставі статутів.  

 

3. Керівництво відділом 

 

3.1. Відділ очолює начальник, який організовує роботу Відділу для 

виконання покладених на Відділ завдань щодо забезпечення реалізації 

державної політики у сфері культури, сім’ї та молоді. 

3.2. Начальник Відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, 

приймається на службу шляхом призначення Татарбунарським міським 

головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою 

законодавством.  

Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний Татарбунарському 

міському голові та іншому керівнику згідно з розподілом обов’язків.  

3.3. Начальник відділу (а за його відсутності – головний спеціаліст, на 

якого покладаються обов’язки начальника відділу) представляє інтереси 

громади  та галузі Відділу у відносинах з юридичними та фізичними особами 

та у судах, здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання 

покладених завдань на відділ, а також: 

  1) здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання 

покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь 

відповідальності працівників Відділу та його структурних підрозділів, 

здійснює добір працівників централізованої бухгалтерії яка є структурним 

підрозділом відділу, координує та контролює роботу підвідомчих закладів 

культури; 
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2) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання; 

3) забезпечує підготовку проєктів рішень та внесення їх на розгляд  

міської ради і виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та 

розпорядчих документів з питань, що належать до його компетенції;  

4) планує роботу Відділу, аналізує стан її виконання, подає пропозиції до 

перспективних та поточних планів роботи міському голові, розглядає у 

встановленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, веде 

особистий прийом громадян та забезпечує виконання їх законних вимог та 

обґрунтованих прохань; 

5) забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного 

законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування 

та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку, 

організовує та координує роботу з документами, контролює стан трудової та 

виконавчої дисципліни; 

6) візує документи, які стосуються діяльності Відділу та 

підпорядкованих йому закладів культури; 

7) сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури; 

8) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування галузі 

культури, аналізує використання бюджетних коштів; 

9) організовує підготовку в закладах культури до роботи в осінньо-

зимовий період, проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень 

тощо; 

10) здійснює контроль та організовує проведення атестації бібліотечних, 

музейних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників; 

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

12) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є 

Відділ; 

13) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими відділами 

Татарбунарської міської ради, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої 

влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм 

власності; 

14) визначає потребу у закладах культури і подає пропозиції до 

татарбунарської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до 

соціально-економічних і культурних потреб населення;  

15) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього 

службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

16) заохочує, розглядає клопотання та вносить пропозиції про 

нагородження кращих працівників культури грамотами, державними 

нагородами, відзнаками, про присвоєння їм Почесних звань України тощо; 

17) несе персональну відповідальність за роботу Відділу, належне 

виконання покладених на нього завдань та функцій; 

18) здійснює інші повноваження, визначені в межах компетенції Відділу. 

 

4. Відповідальність 
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4.1. Відділ організовує свою діяльність з урахуванням вимог 

законодавства України про боротьбу з корупцією. 

4.2. Працівники Відділу несуть відповідальність за неякісне або 

несвоєчасне виконання завдань та посадових обов’язків, бездіяльність або 

невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки 

посадових осіб органів місцевого самоврядування і обмежень пов’язаних з 

прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження. 

4.3. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового 

розпорядку працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно 

чинного законодавства. 

5. Взаємовідносини з іншими відділами 
5.1. Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостійно 

або разом з іншими виконавчими органами Татарбунарської міської ради , а у 

випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами 

органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими 

юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними 

особами.  

6. Заключні положення 
6.1. Робота Відділу організовується відповідно до Регламенту 

Татарбунарської міської ради, Регламенту виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради та Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

6.2. Структуру і чисельність працівників Відділу, фонд оплати праці 

його працівників затверджується рішенням міської ради.  

Посадові інструкції працівників Відділу затверджує начальник Відділу. 

6.3. Начальник та головний спеціаліст Відділу є посадовими особами 

місцевого самоврядування. Призначаються на посади і звільняються з них 

міським головою в установленому законодавством порядку.  

6.4. Працівники Відділу несуть відповідальність за своєчасне та 

належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими 

інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством. 

6.5. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням 

Татарбунарської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

6.6. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються рішенням 

Татарбунарської міської ради. 

6.7. Міська  рада створює належні умови для ефективної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує належним 

приміщенням, сучасними засобами оргтехніки та зв’язку, нормативними 

актами і довідковими матеріалами з питань, що належать до компетенції 

Відділу. 

 

Секретар міської ради                                                               О.В. Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Татарбунарська районна дитяча музична школа»  

 

 

Керуючись статтею 26, статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

з метою організації, забезпечення та реалізації мистецько-освітнього процесу 

на території Татарбунарської міської ради,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Татарбунарська районна дитяча 

музична школа» (ЄДРПОУ 02222549). 

2. Змінити найменування комунального закладу «Татарбунарська 

районна дитяча музична школа» на: 

Повне найменування: Комунальний заклад «Татарбунарська музична 

школа» Татарбунарської міської ради; 

Скорочене найменування: КЗ «Татарбунарська МШ». 

3.Затвердити Статут комунального закладу «Татарбунарська музична 

школа» Татарбунарської міської ради в новій редакції ( додається). 

4. Уповноважити директора Комунального закладу «Татарбунарська 

музична школа» Татарбунарської міської ради подати на реєстрацію 

установчі документи згідно чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
«04»січня 2021 р. 

№ 72-VIII 

                                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                             Рішення Татарбунарської міської ради від 

  «04» січня 2021 р. № 72-VIII 
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                                                             Татарбунарський міський голова 

                                                       ___________________ А.П. Глущенко 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ТАТАРБУНАРСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

м. Татарбунари 

                                                                                    

1.Загальні положення 

 
          1.1. Цей Статут розроблений на підставі Законів України «Про освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про культуру», Положення про мистецьку 
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школу, затвердженого наказом Міністерства культури України 09 серпня 2018 

року № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 

р. за  № 1004/32456 і є документом, який регламентує діяльність 

Комунального закладу  «Татарбунарська музична школа».  

           1.2. Комунальний заклад «Татарбунарська музична школа» (далі – 

Заклад) є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою 

діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 

культури, молоді та спорту України, наказів міністерства освіти і науки 

України, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, прийнятих в межах їх повноважень, визначених законами 

України, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.  

1.3. Татарбунарська музична школа, заснована на майні комунальної 

власності  у відповідності до п. 2 ст. 18 Закону України  «Про освіту», має 

статус неприбуткового закладу освіти в сфері культури, а відповідно до 

ст..ст.1, 9, 22-23 Закону України «Про культуру» входить до базової мережі 

закладів культури. 

1.4. Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада (далі - 

Засновник). Уповноваженим органом управління Закладу є відділ культури, 

сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради (далі - Уповноважений орган 

управління). 

Засновник Закладу здійснює фінансування Закладу, його матеріально-

технічне забезпечення.  

1.5. Майно Закладу знаходиться в оперативному управлінні Відділу 

культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради.  

1.6. Заклад є юридичною особою публічного права, має самостійний 

баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні 

бланки.  

1.7. Повна назва Закладу  –  комунальний заклад «Татарбунарська 

музична школа»Татарбунарської міської ради, скорочена назва – КЗ 

«Татарбунарська МШ». 

1.8. Місцезнаходження (юридична адреса) Закладу: Україна, Одеська 

обл., Білгород – Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця Соборна, 

будинок 1. 

1.9. Створення, реорганізація, ліквідація Закладу здійснюються за 

рішенням Засновника. 

 

 

 

 

2. Організаційно-правові засади діяльності Закладу 

 

2.1.  Заклад здійснює навчання і виховання учнів у позаурочний  та 

позанавчальний час. 
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2.2.  Заклад провадить свою діяльність за такими напрямами 

позашкільної освіти: 

 - художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, 

обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння 

знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва; 

 - мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних 

мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької 

діяльності. 

2.3. Заклад організовує освітній процес за освітніми програмами 

елементарного, середнього (базового) та/або поглибленого підрівнів 

початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким та/або початковим 

професійним спрямуваннями. Початкова мистецька освіта може здобуватися 

одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від 

здобуття рівня освіти. Компетентності, здобуті за освітніми програмами 

початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на 

відповідному рівні формальної освіти. 

Заклад може здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами 

початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та 

інших громадян незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і запитів. 

2.4. Основним видом діяльності Закладу є освітня і мистецька 

діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-

освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької 

освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад 

освіти сфери культури  Заклад також є середовищем для розвитку творчого 

мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку. 

2.5. Основними функціями Закладу є :  

-   надання початкової мистецької освіти; 

- організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для 

набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних 

орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них 

теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та 

професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва; 

- створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації 

особистості здобувача початкової мистецької освіти; 

- популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до 

нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та 

сфери зайнятості; 

- формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому 

продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, 

пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких 

практик; 

- пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, 

розвиток їх мистецьких здібностей; 

- здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 
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- створення умов для набуття здобувачами первинних професійних 

навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації 

та/або професійної діяльності; 

- виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання 

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського 

народу, етносів України, а також інших націй і народів; 

- здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, 

організаційної роботи. 

2.6. З метою виконання основних функцій Заклад може створювати 

структурні підрозділи, у тому числі й відокремлені (філії, відділення, відділи, 

класи, в тому числі інклюзивні), які забезпечують надання послуг з 

початкової мистецької освіти за видами мистецтва або різним фахом. 

Відокремлені структурні підрозділи створюються з метою наближення 

місць навчання до місць проживання громадян. Відокремлений структурний 

підрозділ створюється за наказом директора Закладу (далі - Директор), 

погодженим із Засновником. Фінансове, матеріально-технічне та кадрове 

забезпечення діяльності відокремлених структурних підрозділів Закладу 

здійснюється Засновником в тому самому порядку, що й основного закладу. 

2.7. Заклад має право: 

 - самостійно розробляти та затверджувати освітні-мистецькі програми 

для забезпечення мистецького розвитку; 

 - здійснювати освітній-мистецькій процес за наскрізними освітніми 

програмами; 

 - реалізовувати академічну, кадрову та фінансову автономію в межах 

законодавства; 

 - реалізовувати освітні та мистецькі проекти; 

 - надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних 

засадах; 

 - реалізовувати власну мистецьку продукцію, вироблену в майстернях 

школи; 

 - брати участь у грантових програмах та проектах; 

 - входити до складу освітніх комплексів та інших об'єднань із 

закладами освіти різних рівнів, освітніх округів за умови збереження статусу 

юридичної особи та своїх функцій, визначених Статутом закладу; 

- входити (у тому числі через своїх представників) до асоціацій, інших 

професійних та громадських об'єднань або створювати такі організації; 

- бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних кадрів 

закладами фахової передвищої та вищої мистецької освіти відповідно до 

укладених договорів; 

- бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників мистецьких шкіл; 

- організовувати роботу своїх структурних підрозділів у приміщеннях 

інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі укладених 

договорів; 

- здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством. 

2.8. Заклад зобов'язаний: 
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 - надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати 

якість початкової мистецької освіти; 

 - виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені 

Міністерством культури України; 

 - створювати умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних 

компетентностей; 

 - створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення 

якості освіти; 

 - дотримуватися вимог законодавства з питань господарської та 

фінансової діяльності; 

 - забезпечувати реалізацію вимог законодавства з питань оплати праці 

та підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; 

 - здійснювати інші обов'язки, передбачені законодавством. 

2.9. В Закладі діє Педагогічна рада, яка здійснює планування, у тому 

числі розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Закладу. 

2.10.  Заклад дійснює заходи щодо своєї прозорості та інформаційної 

відкритості в межах, передбачених законодавством. 

2.11. Заклад веде службову та навчальну документацію, яка регламентує 

організацію та провадження освітнього процесу. Службова та навчальна 

документація, а також окремі її форми визначаються Міністерством культури 

України. 

2.12. Заклад подає статистичну звітність за формами та в строки, 

визначені законодавством. 

 

3. Управління Закладом  

 
3.1. Управління Закладом в межах повноважень, визначених 

законодавством та  Статутом, здійснюють: 

 - Засновник; 

 - уповноважений орган; 

 - Директор; 

 - колегіальний орган управління (педагогічна рада); 

 - колегіальний орган громадського самоврядування; 

 - піклувальна рада (у разі створення); 

 - інші органи, передбачені Законом України «Про позашкільну 

освіту» та/або  Статутом. 

3.2.  Засновник: 

- затверджує Статут та зміни до нього, здійснює контроль за його 

дотриманням; 

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Закладу у випадках 

та порядку, що визначені законодавством, здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю Закладу; 

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з Директором 

Закладу, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
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та статутом мистецької школи, та розриває його з підстав та у порядку, що 

визначені законодавством та статутом мистецької школи; 

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт мистецької школи у 

випадках та порядку, що визначені законодавством, здійснює контроль за 

фінансово-господарською діяльністю мистецької школи; 

- ініціює проведення аудиту Закладу в разі зниження якості діяльності; 

 - забезпечує створення в Закладі  умов для інклюзивної мистецької 

освіти початкового рівня; 

 - забезпечує доступ громадян до початкової мистецької освіти 

відповідно до їх потреб і запитів шляхом відкриття Закладу та його 

відокремлених структурних підрозділів; 

 - забезпечує фінансування діяльності Закладу в частині забезпечення 

якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької 

освіти, які надаються в Закладу межах затверджених освітніх програм; 

 - забезпечує розвиток матеріально-технічної бази Закладу; 

 - забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Закладу та його відокремлених структурних підрозділів, в межах, 

визначених законодавством; 

 - компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян 

відповідно до  Закону України «Про позашкільну освіту»; 

 - забезпечує соціальний захист здобувачів початкової мистецької 

освіти, педагогічних працівників та інших працівників Закладу;  

 - у разі реорганізації чи ліквідації  Закладу забезпечує здобувачам 

можливість продовжити навчання в іншій мистецькій школі; 

 - приймає рішення щодо створення піклувальної ради Закладу та 

затверджує її Положення; 

 - сприяє створенню благодійних фондів; 

 - реалізує інші права, передбачені законодавством та  Статутом. 

3.3.Засновник або уповноважений ним орган не має права втручатися в 

діяльність Закладу, що здійснюється ним в межах його автономних прав, 

визначених законами та  Статутом.  

3.4. Безпосереднє управління Закладом здійснює Директор, який 

забезпечує освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу. 

Директор призначається на посаду та звільняється з посади 

засновником. 

Директор Закладу призначається відповідно до статті 26 Закону України 

«Про освіту» та  Статуту з числа претендентів, які вільно володіють 

державною мовою, мають вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше 

ніж 3 роки. Додаткові кваліфікаційні вимоги до Директора та порядок його 

обрання (призначення) визначаються Законом України «Про позашкільну 

освіту». 

Директор представляє Заклад у відносинах з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє 

без доручень в межах повноважень, передбачених законом та Статутом. 

Директор в межах наданих йому повноважень: 

 - організовує діяльність Закладу; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
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 - вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу; 

 - забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм; 

 - забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

 - укладає договори про надання освітніх послуг із Здобувачами або їх 

законними представниками; 

 - забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Закладу; 

 - здійснює кадрову політику Закладу, призначає на посади та звільняє з 

посад заступників директора, педагогічних та інших працівників Закладу, 

визначає їх функціональні обов'язки; 

 -  затверджує план прийому до Закладу на відповідний рік; 

 - встановлює розміри плати за навчання в порядку, визначеному 

законодавством; 

 - видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання; 

 - сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 

Закладу; 

 - вводить в дію та забезпечує реалізацію рішень педагогічної ради щодо 

встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам   

Закладу відповідно до законодавства; 

 - сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників 

освітнього процесу; 

 - затверджує стратегію (перспективний план) розвитку Закладу та 

освітні програми, розроблені педагогічною радою; 

 - здійснює інші повноваження, передбачені законом та Статутом. 

3.5. Педагогічна рада об'єднує педагогічних працівників Закладу і 

створюється з метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, 

підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного 

колективу. 

Педагогічна рада: 

- планує роботу Закладу; 

- розробляє стратегію (перспективний план) розвитку; 

          - схвалює освітню (освітні) програму (програми) та оцінює 

результативність її (їх) виконання; 

- розглядає питання формування контингенту та схвалює план прийому 

на 

поточний навчальний рік, надає на затвердження директору відповідні 

пропозиції; 

          - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, в тому числі систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

          - заслуховує та обговорює доповіді, звіти директора Закладу, його 

заступників, керівників відділень, відділів та окремих педагогічних 

працівників щодо стану освітнього процесу і методичної роботи в закладі; 
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         - приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку 

освіту, переведення учнів до наступного класу, залишення на повторний рік 

навчання, призначення повторного складання іспитів, виключення учнів із 

Закладу; 

- обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає 

порядок i строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до 

вступників; 

- розглядає актуальні питання організації та забезпечення освітнього 

процесу; 

- обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів, працівників мистецької школи та інших учасників 

освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та 

інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

та громадської акредитації Закладу;  

- розглядає інші питання, віднесені законом та нормативними актами до 

її повноважень.  

Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом директора Закладу. 

Директор Закладу є головою педагогічної ради. За відсутності 

директора -  обов'язки голови педагогічної ради виконує заступник директора 

з навчальної (навчально-виховної) роботи. Обов'язки секретаря виконує один 

з педагогічних працівників, який обирається строком на один рік. 

Робота педагогічної ради проводиться на постійній основі, засідання 

педагогічної ради відповідно до потреб Закладу. Обов’язковим є проведення 

засідань педагогічної ради на початку та в кінці навчального року, а також 

після кожної навчальної чверті. 

3.6. Піклувальна рада сприяє вирішенню перспективних завдань 

розвитку Закладу, залученню фінансових (у тому числі додаткових) ресурсів 

для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку, здійсненню 

контролю за їх використанням, ефективній взаємодії з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, науковою, мистецькою 

громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними 

особами. 

Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів Закладу з правом дорадчого голосу.  

До складу піклувальної ради не можуть входити здобувачі початкової 

мистецької освіти та працівники Закладу.  

Піклувальна рада має право:  

- брати участь у визначенні стратегії (перспективного плану) розвитку 

Закладу та контролювати її (його) виконання; 

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;  

- аналізувати та оцінювати діяльність Закладу та його директора; 
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- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу і 

вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для 

розгляду директором; 

- вносити засновнику Закладу подання про заохочення або розірвання 

трудового договору (контракту) з директором з підстав, визначених законом; 

- здійснювати інші права, визначені законодавством та/або статутом 

Закладу.  

3.7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

Закладу є загальні збори колективу.  

Загальні збори колективу мають права (повноваження), визначені 

Законом України «Про позашкільну освіту».  

Рішенням загальних зборів може створюватися рада Закладу, що діє в 

період між загальними зборами.  

Кількість членів ради Закладу визначається загальними зборами 

трудового колективу.  

До складу ради Закладу делегуються завідуючі відділами, окремі 

педагогічні працівники  та керівник Закладу. 

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 

її членів. Рішення приймаються більшістю голосів членів ради, присутніх на 

засіданні. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради 

оформлюються протоколами.  

 

4. Учасники освітнього процесу 

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в  Закладі є: 

 - здобувачі початкової мистецької освіти - учні; 

 - педагогічні працівники; 

 - батьки учнів або їх законні представники; 

 - інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу; 

 - інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному 

Статутом Закладу відповідно до закону. 

4.2. Права та обов'язки учнів  визначаються статтею 56  Закону України 

«Про освіту», статтею 20 Закону України «Про позашкільну освіту» та 

Статутом. 

Учень має право на: 

 - доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, 

здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів; 

 - індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема, через 

вільний вибір Закладу та освітніх програм, що нею пропонуються , видів, 

форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів 

навчання; 

 - якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за 

одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах 

освітніх програм Закладу; 

 - справедливе та об'єктивне оцінювання його результатів навчання та 

відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
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 - свободу творчості, культурної та мистецької діяльності; 

 - безпечні та нешкідливі умови навчання; 

 - повагу до людської гідності; 

 - користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу та послугами її 

відокремлених структурних підрозділів; 

 - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; 

 - демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-митецьких 

заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, 

виставках, у виставах тощо; 

 - особисту або через своїх законних представників участь у 

громадському самоврядуванні та управлінні Закладі; 

 - інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення. 

4.3. Учні користуються правом переведення в межах Закладу від 

викладача до викладача або з фаху на фах (з одної групи до іншої) та 

переведення до іншого Закладу за наявності вільних місць та відповідності 

програмним вимогам. Переведення здійснюються наказом директора. 

4.4. Учні зобов'язані: 

 - виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, 

та досягати передбачених нею результатів навчання; 

 - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

 - дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров'я, здоров'я 

оточення, довкілля, майна Закладу; 

 - дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Закладу, а 

також умов договору про надання освітніх послуг. 

Учні мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством 

та Статутом.  

Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до 

участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України. 

4.5. Педагогічними працівниками закладу є Директор, заступники 

директора, викладачі, концертмейстери, інші педагогічні працівники, на яких 

поширюються умови оплати праці педагогічних працівників. 

Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень 

професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я 

якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в Закладі. 

4.6. Педагогічний працівник Закладу має право на: 
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 -  академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів 

навчання, що відповідають освітній програмі; 

 - педагогічну ініціативу; 

 - розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

 - користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу та послугами її 

відокремлених структурних підрозділів; 

 - підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм 

навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб'єктів освітньої 

діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

 - проходження сертифікації відповідно до законодавства; 

 - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі; 

 - відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та 

об'єктивне її оцінювання; 

 - захист професійної честі та гідності; 

 - індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність 

за межами Закладу; 

 - безпечні і нешкідливі умови праці; 

 - відпустку відповідно до законодавства; 

- матеріальне заохочення за досягнення вагомих здобутків у освітньому 

процесі, громадській роботі, участь у позашкільних та позакласних заходах, 

виконання доручень дирекції, та з нагоди державних, профеcійних свят, 

ювілейних дат тощо на підставі Колективного договору, Положення про 

преміювання та виплату грошової винагороди;  

 - участь у громадському самоврядуванні Закладу; 

 - участь у роботі колегіальних органів управління Закладу. 

4.7.Педагогічні працівники зобов'язані: 

 - постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

 - виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених 

нею результатів навчання; 

 - сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я; 

 - дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності; 

 - проходити атестацію в порядку, визначеному Міністерством культури 

України; 

 - дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і 

законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; 

 - настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 
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 - формувати в учнів усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

 - виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних 

цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання 

України та навколишнього природного середовища; 

 - формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

 - захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров'ю здобувача освіти; 

 - додержуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку Закладу, 

виконувати свої посадові обов'язки. 

Працівники Закладу несуть відповідальність за належне здійснення 

покладених на Заклад завдань та повноважень відповідно до своїх посадових 

інструкцій та цього Положення.  

Педагогічні працівники мають також інші права та обов'язки, 

передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та 

Статутом. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного 

працівника  Закладу визначаються статтею 58 Закону України «Про 

освіту», частиною першою статті 21 Закону України «Про позашкільну 

освіту». Специфічні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників 

Закладу встановлюються законодавством, зокрема професійним стандартом 

(за наявності) до відповідних посад педагогічних працівників. 

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Закладу 

встановлюється Директором згідно із законодавством. Норма годин на одну 

тарифну ставку викладача та концертмейстера Закладу становить 18 

навчальних годин на тиждень. Оплата праці здійснюється відповідно до 

обсягу педагогічного навантаження.». Доплата за завідування відділами, 

відділеннями встановлюються в розмірах, визначених статтею 22 Закону 

України «Про позашкільну освіту» та постановою Кабінету Міністрів України 

від 20.04.2007 р. №643.  

Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника 

протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за 

окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним 

планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а 

також за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням 

законодавства України про працю.  

Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника 

здійснюється Директором. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
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4.8. Права та обов'язки інших осіб, які залучаються до освітнього 

процесу, в тому числі адміністративно-технічного персоналу визначаються 

законодавством , відповідними договорами та посадовими інструкціями. 

4.9. Права та обов'язки батьків або інших законних представників учнів 

визначаються статтею 55 Закону України «Про освіту», іншими актами 

законодавства, Статутом і договором про надання освітніх послуг. 

 

5. Організація освітнього процесу в Закладі 

 
5.1. Організація освітнього процесу в Закладі здійснюється відповідно 

до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується 

директором Закладу. 

План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру 

навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку 

між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог частини першої 

статті 17 Закону України «Про позашкільну освіту». 

Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та 

інших творчих об'єднань у Закладі здійснюється у період з 01 до 15 вересня, 

що є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі 

дні Заклад може працювати за окремим планом, затвердженим Директором. 

У зонах екологічного лиха, на час карантину місцевими органами влади 

або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий 

режим роботи Закладу  відповідно до законодавства. 

5.2. Освітній процес в Закладі здійснюється за освітніми програмами. 

Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й 

організованих Закладом з метою досягнення учнями результатів навчання  

(набуття компетентностей). 

Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну 

послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані 

результати навчання здобувачів освіти. 

Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей 

соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім'ї, 

запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій 

та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів. 

Заклад може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі 

наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що 

затверджуються Міністерством культури України. Для осіб з особливими 

освітніми потребами в Закладі можуть розроблятися окремі освітні програми 

за підрівнями початкової мистецької освіти або до освітніх програм, за якими 

працює  Заклад може включатися корекційно-розвитковий складник. 

На підставі освітньої програми Заклад складає та затверджує річний 

план роботи, навчальний план та розклад занять, що конкретизують 

організацію освітнього процесу. У річному плані роботи визначаються дати 

початку та завершення навчального року, канікулярні періоди, кількість 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
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навчальних тижнів, система організації освітнього процесу (за чвертями, 

семестрами, півріччями), форми роботи, інші особливості організації 

навчання в Закладі. 

Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості 

годин, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, 

здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного 

складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані. 

5.3. Освітній процес у Закладі  здійснюється диференційовано 

відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, 

здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану 

здоров'я. 

5.4. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й 

освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання Здобувачів, види 

проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької 

освіти, що розкривається в освітніх програмах Закладу та навчальних 

програмах навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність груп для 

опанування Здобувачами окремих освітніх компонентів визначається 

освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості 

початкової мистецької освіти. 

5.5. Процедура приймання учнів на навчання до Закладу, а також їх 

переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на 

навчання визначається законодавством та планом організації освітнього 

процесу з урахуванням освітніх програм. 

5.6. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою 

здійснюється наказом Директора на підставі укладеного договору про 

надання освітніх послуг. У договорі обов'язково зазначаються права й 

обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання обов'язків, 

передбачених договором, а також розмір та порядок внесення плати за 

навчання. 

5.7. Питання внутрішнього переведення учнів у Закладі, зарахування на 

освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші 

питання, пов'язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються 

Закладом  в порядку, визначеному її Статутом та планом організації 

освітнього процесу. 

5.8. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється 

в порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною 

формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та 

порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін 

(предметів) на відповідних етапах навчання.  

Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після 

завершення опанування освітньої програми шляхом виставлення оцінок в 

балах. Освітньою програмою може бути встановлена інша система 

оцінювання результатів навчання учнів. 

5.9. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та 

продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, 

отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту. Форма свідоцтва 
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затверджується Міністерством культури України. Свідоцтво містить повне 

найменування Закладу відповідно до Статуту, назву освітньої програми, 

підрівня та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг 

навчальних годин та перелік й обсяг навчальних дисциплін (предметів), 

отриманих здобувачем під час опанування освітньої програми, та підсумкові 

оцінки. Свідоцтво підписує директор Закладу або особа, яка виконує його 

обов'язки на дату видачі документа. 

Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою або не 

продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, за 

запитом Здобувача або його законного представника директор Закладу може 

видати довідку про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми. 

5.10. Заклад проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану 

на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього у 

Закладі можуть створюватися методичні об'єднання, інші фахові формування, 

зокрема школа педагогічного наставництва. Методична робота щороку 

планується Закладом і включає заходи з обміну педагогічним досвідом, 

вирішення педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості 

початкової мистецької освіти. 

У разі організації та проведення на базі Закладу заходів з підвищення 

кваліфікації Директор має право видавати педагогічним працівникам, які 

взяли в них участь, відповідні довідки (сертифікати). 

 

6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 

Закладу 

 
6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється 

відповідно до законодавства. 

6.2. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України. 

6.3. Додатковими джерелами фінансування Закладу є: 

 - кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, за роботи, 

виконані Закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та 

громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду 

приміщень (за погодженням із Засновником), обладнання, що не 

оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток Закладу; 

 - гуманітарна допомога; 

 - дотації з місцевих бюджетів; 

 - добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій та окремих громадян. 

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, 

використовуються Закладом на діяльність, передбачену її Статутом. 

6.4. Розмір та умови оплати навчання в Закладі та надання нею 

додаткових освітніх послуг встановлюються договором відповідно до 

законодавства. 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

1997 року № 260 «Про встановлення плати за навчання в державних школах 

естетичного виховання дітей» розмір  плати  батьків визначається один раз на 

рік дирекцією цього закладу за погодженням з Засновником. 

Плата може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових 

освітніх послуг повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, 

щороку. 

Заклад має право змінювати розмір плати за навчання (в частині 

залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше 

одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за 

попередній календарний рік. 

Договір укладається між Закладом  і здобувачем освіти (його законними 

представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює 

оплату. 

6.5. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх 

субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані Закладом як плата за 

навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені 

в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на 

діяльність, визначену Статутом. 

Надходження від провадження Статутної діяльності використовуються 

для розвитку Закладу. 

6.6. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять Закладу 

у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, 

добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі 

нерезидентів, для провадження освітньої, культурної, мистецької діяльності, 

не вважаються прибутком. 

6.7. Учні, яким відповідно до Закону України «Про позашкільну 

освіту» та інших законів надане таке право, здобувають початкову мистецьку 

освіту безоплатно.  

Засновник компенсує кошти на навчання дітей пільгових категорій у 

порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та мають право 

встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням 

бюджетних можливостей. 

6.8. Заклад володіє, користується і розпоряджається майном, земельною 

ділянкою за погодженням із Засновником. Основні фонди, земельні ділянки та 

інше майно Закладу не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом 

погашення податкового боргу. 

6.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу  в частині 

забезпечення освітнього процесу визначаються нормативами матеріально-

технічного забезпечення, затвердженими Міністерством культури,молоді та 

спорту України. 

 

7. Діяльність Закладу в рамках міжнародного співробітництва 
 

7.1. Заклад має право укладати договори про співробітництво, 

встановлювати прямі зв'язки із закладами мистецької освіти, іншими 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001841.html
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закладами, підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, 

міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо. 

7.2. Заклад, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у 

реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і  

програм. Заклад може залучати гранти міжнародних організацій та фондів 

відповідно до законодавства. 

7.3. Заклад може залучати іноземних фахівців до проведення майстер-

класів та інших форм освітньої і мистецької діяльності. 

7.4. Учні та педагогічні працівники Закладу мають право на академічну 

мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких 

програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в Україні та за 

кордоном. 

  
 

Секретар міської ради                                                                      О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 

Про    вступ  Татарбунарської  міської  ради 

засновником  комунального некомерційного 

підприємства          «Татарбунарський центр  

первинної   медико – санітарної   допомоги»  

Татарбунарської міської ради  

 

Керуючись статтею 26, статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 



 

 

38 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади»,            

з метою організації медичного обслуговування, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального некомерційного підприємства  «Татарбунарський 

центр первинної   медико – санітарної   допомоги»  Татарбунарської  міської  

ради  (ЄДРПОУ 38534606). 

 

2. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 

«Татарбунарський центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Татарбунарської  міської  ради  в новій редакції ( додається). 

 

3. Уповноважити головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства  «Татарбунарський центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Татарбунарської міської ради подати на реєстрацію установчі 

документи згідно чинного законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
«04»січня 2021 р. 

№ 73-VIII 

 

                                                                             «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №73- VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО –САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ»  
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ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(НОВА РЕДАКЦІЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ТАТАРБУНАРИ-2021 рік 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради (далі – 

Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним 

некомерційним неприбутковим підприємством, що надає первинну медико-

санітарну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням 

населення Татарбунарської міської ради, далі – населення, вживає заходи з 

профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. 

1.2. Підприємство засноване на базі відокремленої частини 

комунальної  власності Татарбунарської міської ради.  

1.3. Засновником Підприємства є Татарбунарська міська рада, далі – 

Засновник.  

  Уповноваженим органом управління є виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради.   

 1.4. Комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради 

підзвітний і підконтрольний в організаційно-методичній діяльності та 
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лікувально-профілактичній роботі Департаменту охорони здоров’я Одеської 

обласної державної адміністрації. 

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 

спрямовану на збереження та зміцнення здоров`я населення та інших 

соціальних результатів без мети одержання прибутку. 

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Господарським, Цивільним та іншими кодексами України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів 

охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я 

України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних 

органів виконавчої влади, відповідними рішеннями Засновника, 

Уповноваженого органу управління, наказами та розпорядженнями 

Департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації 

та цим Статутом. 

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ 
2.1. Найменування: 

2.1.1. Повне найменування Підприємства українською мовою: 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ТАТАРБУНАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства українською мовою: 

КНП «Татарбунарський ЦПМСД» ТМР. 

2.2. Місцезнаходження/юридична адреса Підприємства: Україна, 

Одеська область, Білгород – Дністровський  район, м. Татарбунари, вулиця 

Романа Гульченка, 16. 

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Основною метою створення Підприємства є: 

3.1.1. Надання первинної медико-санітарної допомоги задекларованому 

населенню. 

3.1.2. Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та 

підтримки громадського здоров’я.    

3.1.3. Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною, 

ефективною первинною медико-санітарною допомогою. 

3.1.4. Забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги. 

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності 

Підприємства є: 

3.2.1.  Медична практика. 

3.2.2. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання 

первинної медико-санітарної допомоги у визначеному законодавством 

порядку. 

3.2.3. Організація надання первинної медико-санітарної допомоги у 

визначеному законодавством порядку, в тому числі, надання невідкладної 
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медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я 

пацієнтам. 

3.2.4.   Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та 

лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну 

(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а 

також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у 

визначеному законодавством порядку. 

3.2.5. Планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 

профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану 

здоров'я пацієнтів з метою своєчасної профілактики, діагностики та 

забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, фізіологічних (під час 

вагітності) станів. 

3.2.6. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, 

травм, отруєнь, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо 

ведення здорового способу життя. 

3.2.7. Взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 

діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь,  

фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану 

здоров'я пацієнта. 

3.2.8.Проведення профілактичних щеплень. 

3.2.9. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю 

за видачею листків непрацездатності. 

3.2.10. Направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності. 

3.2.11. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної 

роботи серед населення щодо формування здорового способу життя. 

3.2.12. Організації пільгового забезпечення лікарськими засобами 

населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до 

фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я. 

3.2.13. Участь у державних, регіональних та місцевих програмах щодо 

скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих 

захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та 

законодавством. 

3.2.14. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної 

медичної допомоги населенню та шляхів їх вирішення. 

3.2.15. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо 

розробки планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

прикріпленому населенню. 

3.2.16. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та 

населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 

обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, 

своєчасною та якісною медичною допомогою. 

3.2.17. Моніторинг забезпечення та раціональне використання 

лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання 

та транспортних засобів. 
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3.2.18. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників Підприємства. 

3.2.19. Зберігання, перевезення, придбання,  використання, облік, 

реалізація (відпуск), знищення   наркотичних  засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів згідно з вимогами чинного законодавства України. 

3.2.20. Залучення медичних працівників для надання первинної 

медико-санітарної допомоги, в тому числі, залучення лікарів, що працюють 

як фізичні особи-підприємці за договорами підряду, підтримка професійного 

розвитку медичних працівників для надання якісних послуг. 

3.2.21. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для 

надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів), обладнання та інвентарю. 

3.2.22. Координація діяльності лікарів із надання первинної медико-

санітарної  допомоги з іншими суб'єктами надання медичної допомоги, 

зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а 

також іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема 

соціальною службою та правоохоронними органами. 

3.2.23. Надання будь-яких платних послуг підприємствам, установам, 

організаціям, фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства 

України. 

3.2.24. Надання  паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 

перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 

моральну підтримку членів їх сімей. 

3.2.25. Надання будь-яких послуг іншим суб'єктам господарювання, що 

надають первинну медико-санітарну допомогу на території Татарбунарської 

об’єднаної територіальної громади. 

3.2.26. Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності 

структурних підрозділів Підприємства з питань надання населенню 

доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної 

допомоги. 

3.2.27. Впровадження нових форм та методів профілактики, 

діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів. 

3.2.28. Проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення 

захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності 

населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів. 

3.2.29.Планування ремонтно-будівельних робіт, утримання будівель, 

споруд і технічних засобів Підприємства та його підрозділів у належному 

стані. 

3.2.30. Моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних 

соціальних нормативів із надання населенню первинної медико-санітарної 

допомоги. 

3.2.31. Вивчення, аналіз, прогнозування показників стану здоров'я 

населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і 

покращення здоров'я населення. 
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3.2.32. Забезпечення дотримання стандартів та клінічних протоколів 

медичної допомоги. 

3.2.33. Координація, впровадження та контроль за виконанням 

місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної 

медико-санітарної допомоги. 

3.2.34. Зовнішньоекономічна діяльність. 

3.2.35. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю 

надання ПМСД. 

3.2.36.Інші функції, що випливають з покладених на Підприємство 

завдань. 

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 

обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 

реєстрації. 

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним 

майном, що є комунальною власністю Татарбунарської міської ради –  на 

праві оперативного управління, іншим майном – на підставі відповідних 

договорів. 

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 

організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого 

Уповноваженим органом управління, самостійно організовує надання 

медичних послуг і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в 

порядку, встановленому законодавством. 

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано 

судом недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами 

добровільно або за рішенням суду. 

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності 

Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, 

трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено 

законодавством. 

4.6. Для закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує 

процедури закупівель, визначені Законом України «Про здійснення 

державних закупівель». 

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному 

казначействі України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, 

гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними 

реквізитами. 

4.8. Підприємство має право укладати договори, набувати майнових та 

особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у 

справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах. 

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,  

встановлює чисельність працівників та затверджує штатний розпис. 

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на 

медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види 
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медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії 

на медичну практику. 

4.11. Держава, Засновник, Уповноважений орган управління не 

відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає 

за зобов’язаннями держави, Засновника, Уповноваженого органу управління, 

окрім випадків передбачених законодавством. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

5.1. Підприємство має право: 

5.1.1. Звертатися, у порядку, передбаченому законодавством, до інших  

закладів охорони здоров'я та органів місцевого самоврядування, їх 

виконавчих органів, а також підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, 

необхідних для виконання покладених на підприємство завдань. 

5.1.2. Укладати договори  з підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форми власності та підпорядкування, а також фізичними 

особами відповідно до законодавства. 

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями 

відповідно до законодавства. 

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та 

поточний ремонти основних фондів у визначеному законодавством порядку. 

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації 

своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку. 

5.1.6. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою 

статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно 

до своїх завдань і цілей, у тому числі, спрямовувати отримані від 

господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його 

матеріально-технічне забезпечення. 

5.1.7. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів 

у порядку, визначеному законодавством України. 

5.1.8. Співпрацювати з іншими  центрами первинної медико-санітарної 

допомоги та закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівнів,  

науковими установами. 

5.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до 

його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров'я на їх запит. 

5.1.10. За погодженням із Засновником та Уповноваженим органом 

управління створювати та скорочувати структурні підрозділи підприємства 

відповідно до чинного законодавства України. 

5.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному 

законодавству та цьому Статуту. 

5.2.  Підприємство  зобов’язане : 

5.2.1. Керуватися у своїй діяльності Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, 

іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. 
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5.2.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної 

політики в галузі охорони здоров'я зі свого напрямку. 

5.2.3. Створювати для працівників належні безпечні умови праці, 

забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, 

правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

5.2.4. Здійснювати бухгалтерський облік, ведення фінансової та 

статистичної звітності згідно з законодавством. 

 5.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов'язкових 

платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.2.6. Розробляти та реалізувати кадрову політику, контролювати 

підвищення кваліфікаційного рівня працівників. 

5.2.7. Здійснювати заходи з вдосконалення оплати праці працівників з 

метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої 

праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати 

своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 

5.2.8. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах 

Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього 

Статуту. 

 

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього 

Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу 

управління щодо господарського використання комунального майна і участі 

в управлінні трудового колективу. 

6.2. Поточне керівництво здійснює Генеральний директор 

Підприємства, який призначається на посаду та звільняється з посади 

розпорядженням Татарбунарського міського голови, відповідно до пункту 10 

статті  42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Порядку укладання  контракту з керівником державного, комунального 

закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 року № 792. Призначення здійснюється за 

конкурсом, проведеним відповідно до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 

здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2017 р. № 1094. 

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Генерального 

директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму 

визначаються контрактом. 

6.3. Генеральний директор Підприємства безпосередньо 

підпорядковується Уповноваженому органу управління, міському голові та 

іншим керівникам відповідно до розподілу обов’язків,  та несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і 

здійснення ним своїх функцій. 

6.4. Засновник: 

6.4.1.  Затверджує Статут та План розвитку Підприємства. 
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6.4.2.  Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, 

призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує 

ліквідаційний баланс та інші документи при реорганізації або ліквідації. 

6.4.3.  Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 

його власністю та закріплене за Підприємством на праві оперативного 

управління. 

6.4.4. Надає згоду на оренду майна Підприємства і пропозиції щодо 

умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання 

орендованого майна. 

 6.4.5. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних 

програм, якщо такі передбачені договором оренди. 

6.4.6.  Списання з балансу не повністю амортизованих основних 

фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства 

можуть проводитися лише за згодою Засновника. 

6.4.7. Здійснює контроль за використанням та збереженням майна 

Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність 

Підприємства. 

6.4.8. Погоджує створення та ліквідацію філій, представництв, 

відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства. 

6.5. Уповноважений орган управління: 

6.5.1. Подає проект Статуту та Плану розвитку Підприємства на 

затвердження Засновнику, здійснює контроль за його дотриманням. 

6.5.2. Затверджує фінансовий план та контролює його виконання, 

погоджує тарифи на платні послуги . 

6.5.3.  Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства. 

          6.5.4. Подає на розгляд Засновнику пропозиції щодо реорганізації і 

ліквідації Підприємства. 

6.5.5. Призначає ліквідаційну комісію, ящо її не призначено 

Засновником. Надає Засновнику ліквідаційний баланс для затвердження. 

           6.6.  Генеральний директор Підприємства: 

6.6.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, 

інших органах, у відносинах  з іншими юридичними та фізичними особами, 

підписує від його імені документи, видає довіреності та делегує право 

підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає 

договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та 

установах банків поточні та інші рахунки. 

6.6.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за 

винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції 

Засновника, або Уповноваженого органу управління. 

6.6.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню 

медичних послуг згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної 

допомоги. 

         6.6.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового 

плану і програми розвитку Підприємства, результати його господарської 

діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, 
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якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві 

оперативного управління Підприємству майна  і доходу згідно з вимогами 

законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів. 

6.6.5. Користується правом розпорядження майном та коштами 

Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує 

ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на 

праві оперативного управління майна. 

6.6.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає 

вказівки, обов’язкові для виконання працівниками всіх підрозділів 

Підприємства. 

6.6.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та 

іншої документації. 

6.6.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє 

відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення 

яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

6.6.9. Подає в установленому порядку Уповноваженому органу 

управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, 

бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних 

засобів. За запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також 

інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду. 

6.6.10. Визначає та затверджує граничну чисельність працівників, 

штатний розпис, умови оплати праці. 

          6.6.11. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 

працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про 

працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з 

працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, 

дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 

згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом. 

6.6.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 

колективного договору в порядку, визначеному законодавством України. 

6.6.13. Призначає на посади та звільняє керівників структурних 

підрозділів, інших працівників Підприємства. 

6.6.14. Призначає і звільняє заступників Генерального директора 

Підприємства.  

 6.6.15. Призначає та звільняє працівників Підприємства. 

 6.6.16. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства 

про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 

створення належних умов праці. 

 6.6.17. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам 

конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат 

на умовах, передбачених колективним договором. 

 6.6.18. Вживає заходи по своєчасній та в повному обсязі виплаті 

заробітної плати, а також передбачених законодавством сплаті податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів. 
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6.6.19. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, 

інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: 

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів 

та медичних виробів та інших матеріальних цінностей; 

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як 

благодійні внески, гранти та дарунки. 

6.6.20. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог 

законодавства має право укладати договори оренди майна. 

6.6.21. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника  

Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між 

Уповноваженим органом управління і керівником Підприємства.  

6.7. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть 

персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 

обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку. 

6.8. У разі відсутності Генерального директора Підприємства або 

неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує 

заступник Генерального директора  згідно з посадовими обов’язками, або 

призначена наказом особа. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 

7.1. Структура Підприємства включає: 

7.1.1. Адміністративно – управлінський  підрозділ. 

7.1.2. Господарська частина. 

7.1.3. Лікувально-профілактична служба, що складається з 

амбулаторій, фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів, які є 

структурними або відокремленими структурними підрозділами 

Підприємства.  

7.2. За виробничою необхідністю можуть організовуватись пункти 

здоров’я.  

7.3. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних 

підрозділів Підприємства затверджуються  Генеральним директором 

Підприємства. 

7.4. Посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються 

Генеральним директором. 

7.5. Штатна чисельність Підприємства   визначається у відповідності до 

кошторису Підприємства, затвердженого в установленому законодавством та 

цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних 

умов для забезпечення належної доступності та якості медико-санітарної 

допомоги. 

8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ 

8.1. Статутний капітал Підприємства становить 5000 гривень. 

8.2. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за 

ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять 

необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також 

інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у 

самостійному балансі Підприємства. 
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8.3. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом 

розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних 

фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права 

безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним та 

фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством.  

8.4. Здійснюючи право оперативного управління, Підприємство 

користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства. 

8.5. Джерелами формування майна  є: 

8.5.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до 

рішення про його створення.  

8.5.2. Майно, придбане у інших  юридичних або фізичних осіб. 

8.5.3. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних, благодійних внесків, пожертвувань 

юридичних і фізичних осіб. 

8.5.4. Кошти цільового використання. 

8.5.5. Кошти та інше майно одержане від реалізації  медичних послуг. 

          8.5.6. Кредити банків. 

          8.5.7. Кошти від господарської та/або виробничої діяльності. 

          8.5.8. Інші джерела, не заборонені законодавством. 

8.6. Вилучення майна підприємства може мати місце лише у випадках, 

передбачених чинним законодавством України. 

8.7.  Підприємство може одержувати кредити для виконання Статутних 

завдань під гарантію Засновника. 

8.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський 

облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її 

органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами 

діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку. 

8.9. Всі надходження Підприємства використовуються відповідно до 

чинного законодавства. Підприємству заборонено розподіл отриманих 

доходів  або їх частини серед засновників (учасників) членів Підприємства, 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

8.10. Фінансування діяльності Підприємства здійснюється у 

встановленому порядку за рахунок коштів отриманих згідно договору з 

НСЗУ, коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

 

 

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 

Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, 

які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим 

колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи 

Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового 

обслуговування. 
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Представники первинної профспілкової організації представляють 

інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до 

законодавства. 

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували 

участь працівників у його управлінні. 

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які 

своєю працею беруть участь у його діяльності на основі контракту, трудового 

договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника 

з Підприємством. 

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право 

на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник 

Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством. 

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу 

з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором. 

9.5. Право укладання колективного договору надається Генеральному 

директору   Підприємства, а від імені трудового колективу – 

уповноваженому ним органу. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах 

колективу не менш ніж один раз на рік. 

9.6. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 

ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, 

доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних 

і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі 

з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною 

та Галузевою угодами. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. 

9.7. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у 

першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством 

після виконання зобов’язань щодо оплати праці. 

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до 

Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно 

з законодавством. 

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ 
10.1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим 

на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості 

наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, 

вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та діючому 

законодавству. 

10.2. Перевірка та ревізія порядку використання майна, статутної 

господарської та фінансової діяльності підприємства здійснюється 

відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному 

законодавством порядку. 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
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11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – 

за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством 

України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади. 

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав 

та обов’язків переходить до його правонаступників. 

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, 

яка утворюється Засновником, Уповноваженого органа управління або 

за рішенням суду. 

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк 

для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два 

місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються 

Засновником.  

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової 

інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок 

і строк  заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 

повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. 

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі 

стягнення дебіторської заборгованості Підприємства. 

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну 

комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути 

перевірені в установленому законодавством порядку. 

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, 

що ліквідується. 

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів 

визначаються відповідно до законодавства. 

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його 

реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до законодавства про працю. 

11.9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховується до доходу бюджету. 

11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи. 

 

 

 

 

12. Прикінцеві положення 

12.1. Положення даного Статуту набирають чинності з моменту його 

державної реєстрації.  
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12.2. Статут складено у чотирьох примірниках: 

  - перший примірник – у Засновника; 

  - другий примірник –  в Уповноваженого органу управління; 

  - третій примірник – у Підприємства; 

  - четвертий примірник – у державного реєстратора.   

12.3. Питання, не врегульовані даним Статутом, регулюються чинним 

законодавством України.  

12.4.  Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у встановленому порядку. 

 

Секретар міської ради                                                      О.В.Лєсніченко 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIII скликання 

 

Про створення комунального 

закладу «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»  

 

                Керуючись  пунктом 6 частини першої  статті 26, частини 7 статті 

32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону 

України  «Про бібліотеку та бібліотечну справу», пункту 2 статті 22 Закону 

України «Про культуру»,  статтями 87, 89 Цивільного кодексу України  з 

метою забезпечення організації надання бібліотечних послуг жителям 

громади, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

           1. Створити на базі переданих бібліотек комунальний заклад 

«Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради» у статусі  юридичної 

особи публічного права. 
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           2.Затвердити статут комунального закладу «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради» (додається). 

           3.Керівнику комунального закладу «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради» здійснити заходи щодо державної реєстрації. 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань.   

   

 

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     А.П.Глущенко 
 

«04»січня 2021 р. 

№ 74-VIII 
 

 

                                                                                                     

 

 

 
                                                                                           

«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                           

Рішення Татарбунарської міської ради 

від «04» січня 2021 р. №74-VIII                                                           

Татарбунарський міський голова                                                       

___________________ А.П. Глущенко 
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м. Татарбунари 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради – є інформаційним, 

культурно-просвітницьким закладом, що здійснює бібліотечно-

бібліографічне та інформаційне обслуговування фізичних та юридичних осіб. 

Засновником закладу є Татарбунарська міська рада (далі - засновник).  

        Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради є комунальним 

неприбутковим інформаційним, культурним закладом, що забезпечує 

акумуляцію, збереження і використання документально-інформаційних 

ресурсів.  

 Органом  управління КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської 

ради» є відділ культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради (далі – 

орган управління). 

1.2. Комунальний заклад  «Публічна бібліотека Татарбунарської міської 

ради» (скорочена назва – публічна бібліотека) в своїй діяльності  керується 

Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України  

«Про культуру»,  «Про бібліотеки та бібліотечну справу», постановами 

Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, 

рішеннями, наказами і розпорядженнями Татарбунарської міської ради  та 

цим Статутом. 

1.3. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради» 

- це об’єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне утворення,  до якого 

входять: 

- центральна бібліотека КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської 

ради»; 

- міська бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської 

міської ради»; 
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- Баштанівська сільська бібліотека – філія КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»; 

- Білоліська сільська бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»; 

- Борисівська сільська бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»; 

- Глибоківська сільська бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»; 

- Дмитрівська сільська бібліотека – філія КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»; 

- Дмитрівська сільська бібліотека - філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»; 

- Нерушайська сільська бібліотека – філія КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»; 

- Спаська сільська бібліотека – філія КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»; 

- Струмківська сільська бібліотека – філія  КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради». 

1.4.Сільські бібліотеки філії діють на підставі положень, що розроблюються 

директором публічної бібліотеки, відповідно до законодавства та 

погоджується з органом управління. 

 

Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

 

2.1. Найменування: 

повне: Комунальний заклад «Публічна бібліотека Татарбунарської міської 

ради» ; 

скорочене: КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради».  

2.2. Місцезнаходження: вул. Горького, 4, м. Татарбунари, Білгород-

Дністровського району, Одеська область, Україна, 68100. 

 

Розділ 3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Основною метою діяльності закладу є задоволення інформаційних, 

освітніх, культурних та інших потреб громадян шляхом організації 

бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування; 

розповсюдження знань та інформації, розкриття надбань вітчизняної 

культури та культур народів світу; забезпечення розвитку бібліотечної 

справи. 

3.2. Основними завданнями є: 

забезпечення інформаційних, освітніх, культурних та інших потреб 

громадян; 

координація та взаємодія бібліотек незалежно від форм власності та 

відомчого підпорядкування, надання їм методичної та організаційної 

допомоги. 

3.3. Основні напрями діяльності закладу: 
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поточне та перспективне планування діяльності; 

комплектування бібліотечного фонду документами з усіх галузей знань 

відповідно до соціально-економічних, культурних, географічних і 

демографічних особливостей громади; 

збирання з максимальною повнотою краєзнавчих видань; 

виконання функції обмінного фонду: здійснення обміну документами з 

іншими бібліотеками, розподіл цільових надходжень видань згідно 

державних програм між бібліотеками, що входять до складу КЗ «Публічна 

бібліотека Татарбунарської міської ради»; 

забезпечення зберігання бібліотечних фондів шляхом раціональної 

організації, обліку, контролю за фізичним станом, дотримання санітарно-

гігієнічних норм; 

здійснення бібліотечної автоматизованої обробки документів, надання 

інформації про них за допомогою системи каталогів і картотек на різних 

носіях (друковані та електронні каталоги); 

формування інформаційних баз даних краєзнавчої тематики; 

здійснення бібліографічної діяльності; 

здійснення соціокультурної діяльності; 

здійснення організаційно-методичної допомоги бібліотекам, що входять до 

складу закладу, виявлення, узагальнення та впровадження передового 

бібліотечного досвіду;   

3.4. Захист персональних даних здійснюється відповідно до вимог Законів 

України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів. 

 

Розділ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  

 

4.1. КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради»  є юридичною 

особою.  Прав та обов’язків юридичної особи заклад  набуває з дня її 

державної реєстрації. 

4.2. Заклад  має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та 

інші рахунки в установах банків, органах державної казначейської служби 

України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, 

кутовий штамп і бланки зі своїм найменуванням. 

4.3. Заклад має право укладати угоди, договори, набувати майнових та 

немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах 

відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. 

4.4. Заклад  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах 

належного їй на праві оперативного управління майном відповідно до 

чинного законодавства. 

4.5. КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради» не несе 

відповідальності за зобов’язаннями Засновника та Органу управління 

майном. 

4.6. Засновник та Орган управління не несе відповідальності за 

зобов’язаннями Закладу. 
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Розділ 5. МАЙНО  

 

5.1. Майно КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради»  

становлять основні  фонди  та  оборотні  кошти, а також цінності, вартість 

яких відображається у балансі Закладу (далі – майно). 

5.2. Майно закладу є спільною комунальною власністю територіальної 

громади Татарбунарської міської ради і закріплюється за нею на правах 

оперативного управління.  

5.3. Джерелами формування майна КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської 

міської ради» є: 

майно, передане Засновником або Органом управління майном; 

майно, придбане в інших суб’єктів; 

капітальні вкладення і дотації з бюджету Татарбунарської міської ради; 

доходи від надання платних послуг, що включаються до спеціального фонду 

закладу, доходи від інших видів господарської діяльності; 

майно, що надходить безоплатно або у вигляді незворотної допомоги чи 

добровільних благодійних внесків, грантів, пожертвувань юридичних і 

фізичних осіб; 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

5.4. Передача закладом в оренду майна, що належить йому на праві 

оперативного управління здійснюється у порядку, визначеному Засновником. 

5.5. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, 

первісна (переоцінена) вартість яких менш як 10 (десять) тисяч гривень за 

одиницю (комплект), а також прискорена амортизація основних фондів 

здійснюється у визначеному Засновником порядку. 

5.6. Орган управління майном здійснює контроль за ефективним 

використанням і збереженням майна закладу та інші функції у межах, 

визначених нормативно-правовими актами. 

 

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

 

6.1. КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради» має право: 

самостійно визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку, 

здійснювати діяльність, у тому числі господарську, на основі розроблених 

перспективних та поточних планів; 

визначати форми і методи роботи, встановлювати правила користування 

закладом, розробляти технологічні інструкції в межах чинного законодавства 

України та регламентуючих актів Міністерства культури України; 

визначати структуру і штатний розклад для найбільш ефективного виконання 

завдань і планів розвитку закладу в межах виділених асигнувань за 

погодженням з Органом управління майном; 

визначати форми і розміри оплати праці співробітників згідно з чинним 

законодавством у межах фонду заробітної плати, що виділяється для цього; 

закуповувати за рахунок коштів Засновника, власних надходжень 

обладнання, матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію,  
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послуги, що необхідні для розвитку власної матеріально-технічної бази 

відповідно до чинного законодавства; 

набувати права власності на майно, бути орендодавцем та орендарем майна, 

необхідного для забезпечення діяльності закладу в порядку і випадках, 

передбачених чинним законодавством України; 

визначати джерела комплектування бібліотечних фондів; 

надавати платні послуги, передбачені чинним законодавством України; 

встановлювати пільги для окремих категорій користувачів; 

одержувати добровільні благодійні внески та пожертвування від юридичних і 

фізичних осіб відповідно до вимог чинного законодавства України; 

звітувати про свою діяльність перед Татарбунарською міською радою та 

громадськістю; 

організовувати і проводити підвищення кваліфікації працівників закладу у 

вигляді стажувань та навчальних практик відповідно до чинного 

законодавства України; 

створювати консультативно-дорадчі органи відповідно до норм чинного 

законодавства України та потреб діяльності КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради» із залученням фахівців відповідних профілів. 

6.2. Комунальний заклад  «Публічна бібліотека Татарбунарської міської 

ради» зобов’язаний: 

забезпечувати ефективне  використання і збереження майна спільної 

комунальної власності територіальної  громади Татарбунарської міської 

ради; 

забезпечувати збереження та облік бібліотечних фондів, особливо цінних та 

рідкісних видань; 

дотримуватися відповідних стандартів, норм та правил, встановлених у галузі 

бібліотечної справи; 

здійснювати заходи з удосконалення організації роботи закладу, поточної 

діяльності щодо матеріально-технічного забезпечення; 

створювати належні умови для роботи персоналу, забезпечувати додержання 

вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 

здійснювати інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством 

України. 

 

Розділ 7. УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ 

 

7.1. КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради» очолює 

директор, який призначається на посаду міським головою за результатами 

відповідного конкурсу шляхом укладання з ним контракту. 

       Директор закладу звільняється з посади в установленому чинним 

законодавством порядку. 

7.2. Директор самостійно вирішує питання діяльності закладу, за винятком 

питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції 

Засновника та Органу управління майном. 

7.3. Директор публічної бібліотеки: 
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несе головну персональну відповідальність за стан та діяльність закладу; 

здійснює керівництво колективом КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської 

міської ради», забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, 

розробляє кошторис, визначає структуру та штатний розпис в установленому 

чинним законодавством порядку у межах визначеної граничної чисельності 

та з урахуванням умов і фонду оплати праці; 

діє без доручення від імені закладу, представляє її інтереси в усіх державних 

органах, органах місцевого самоврядування, судах на підприємствах в 

установах та організаціях; 

розпоряджається коштами та майном  КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради» відповідно до чинного законодавства України 

та цього Статуту; 

укладає від імені публічної бібліотеки договори та угоди, що пов’язані з 

діяльністю закладу, відкриває в установах банків, органах державної 

казначейської служби України розрахункові та інші рахунки, необхідні для 

забезпечення його діяльності; 

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відповідно до норм 

чинного законодавства України, затверджує їхні посадові інструкції; 

вирішує питання щодо заохочення та/або притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників відповідно до норм чинного законодавства 

України; 

у межах своєї компетенції видає накази та інші обов’язкові для виконання 

усіма працівниками акти та контролює їх виконання; 

створює дорадчі органи (Рада при директорі тощо), затверджує положення 

про них та їхній персональний склад; 

засвідчує зобов’язання, доручення, документи банківського та грошового 

характеру, бухгалтерську та статистичну звітність, що пов’язана з основною 

діяльністю публічної бібліотеки; 

забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, 

правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, вимог охорони праці 

та техніки безпеки на підставі діючих в Україні з цих питань нормативно-

правових актів; 

вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством України, Органом 

управління майном та цим Статутом до компетенції директора. 

7.4. У разі тимчасової відсутності директора закладу його функції виконує 

заступник директора по роботі з дітьми. 

7.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини з працівниками 

регулюються колективним договором та чинним законодавством України. 

 

Розділ 8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 

 

8.1. Фінансово-господарська діяльність КЗ «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради» провадиться відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту. 
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8.2. Заклад фінансується за рахунок коштів засновника, надходжень від 

добровільних благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, надання 

платних послуг та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, і є 

неприбутковим закладом культури. 

8.3. Заклад  здійснює господарську діяльність у межах бюджетних 

асигнувань та на основі оперативного управління майном. 

8.4. Бюджетні призначення та кошти, одержані із додаткових джерел 

фінансування, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім 

випадків, передбачен6их законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел 

фінансування, не впливають на обсяги бюджетного фінансування закладу. 

8.5. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначається згідно з 

чинним законодавством України. 

8.6. Оплата праці працівників здійснюється згідно вимог Кодексу законів про 

працю України, інших нормативно-правових актів України у межах фонду 

оплати праці з урахуванням умов колективного договору. 

8.7. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї 

діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами 

чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та 

статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. 

8.8. Доходи публічної бібліотеки використовуються виключно для 

фінансування видатків на її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та 

напрямків діяльності, визначених цим Статутом. 

Розділ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

 

9.1. Припинення діяльності КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської 

ради»  здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, 

приєднання, поділ, виділення, перетворення). 

9.2. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) здійснюється за рішенням Засновника в установленому 

чинним законодавством порядку. 

9.3. Ліквідація публічної бібліотеки здійснюється за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, щ забезпечує формування державної 

політики у сфері культури та мистецтв. 

9.4. Ліквідація  закладу  здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється Органом управління майном за дорученням Засновника. 

Порядок і строки ліквідації  визначаються згідно з чинним законодавством 

України. 

9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління справами закладу. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс. 

9.6. У разі реорганізації і ліквідації працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їхніх соціальних прав та інтересів відповідно до 

чинного законодавства України. 

9.7. У разі припинення діяльності закладу (ліквідація, злиття, приєднання, 

поділ, виділення, перетворення) усі активи передаються одній або кільком 
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неприбутковим організаціям відповідного типу або зараховуються до доходу 

бюджету Засновника. 

9.8. Заклад  вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту 

внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Розділ 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

       Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації 

відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до 

Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку 

та набувають юридичної сили з моменту їхньої державної реєстрації.  

 

Секретар міської ради                                             О.В.Лєсніченко 
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Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIII скликання 

 

Про створення комунального 

закладу «Татарбунарський 

історико-краєзнавчий музей»  

Татарбунарської міської ради 

 

                Керуючись  пунктом 6 частини першої  статті 26, частини 7 статті 

32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7 та 8 

Закону України  «Про музеї та музейну справу», пункту 2 статті 22 Закону 

України «Про культуру»,  статтями 87, 89 Цивільного кодексу України  з 

метою збереження історичної спадщини, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

           1.Створити комунальний заклад «Татарбунарський історико-

краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради у статусі  юридичної особи 

публічного права. 

           2.Затвердити статут комунального закладу «Татарбунарський 

історико-краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради (додається). 

           3.Керівнику комунального закладу «Татарбунарський історико-

краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради здійснити заходи щодо 

державної реєстрації. 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань.   

   

 

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     А.П.Глущенко 
 

«04»січня 2021 р. 

№ 75-VIII 
 

 

                                                                                                     

 

 

 

 
 

 

                                                                                              «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                          

                                                                   Рішення Татарбунарської міської ради  

                                                               від «04» січня 2021 р. №75-VIII                                                                                                                            
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                                                      Татарбунарський міський голова                                                                                                                                                                                        

 

                                                       _____________ А.П. Глущенко    

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ТАТАРБУНАРСЬКИЙ    

ІСТОРИКО – КРАЄЗНАВЧИЙ   МУЗЕЙ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

м. Татарбунари 

I. Загальні положення 

        1.1.  Комунальний заклад «Татарбунарський  історико - краєзнавчий 

музей» Татарбунарської міської ради (далі – Заклад), є культурно - освітньою  

та науково - дослідною установою пов’язаною з історією і сьогоденням 
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Татарбунарщини. Призначений для комплектування, вивчення, збереження, 

охорони і використання пам’яток історії, матеріальної і духовної культури, 

популяризації музейних предметів та музейних колекцій, прилучення 

громадян до надбань національної та світової історико-культурної спадщини. 

Належить до комунальної власності Татарбунарської міської ради. 

 1.2. Заклад  здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про музеї і музейну справу» (зі змінами), основами законодавства України 

про культуру (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства культури  України, іншого чинного законодавства 

України та цим Статутом. 

        1.3.  Згідно Закону України «Про музеї та музейну справу» профіль 

музею  краєзнавчий,  вид – міський. 

        1.4.  Заклад є юридичною особою з відповідними  правами і 

обов’язками, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, 

печатки і штампи зі своїм найменуванням. 

       1.5. Заклад є неприбутковою установою та не має на меті отримання 

доходів.  

       1.6. Здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не 

заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим 

Статутом музею. 

      1.7.   Найменування Закладу: 

          Повна назва – українською мовою  – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ТАТАРБУНАРСЬКИЙ   ІСТОРИКО -  КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

          Скорочене – КЗ « Татарбунарський історико – краєзнавчий  музей». 

    1.8.    Місцезнаходження Закладу: 

 Україна, 68100, Одеська область,  Білгород – Дністровський район,  

м. Татарбунари,    вул. Гімназична, 1.                  

 

    1.9.  Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада. Орган 

управління є Відділ культури, сім’ї та  молоді Татарбунарської міської  ради . 
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 1.10. Ведення бухгалтерського обліку фінансово - господарської 

діяльності проводиться згідно договору з централізованою бухгалтерією 

відділу  культури, сім’ї, та молоді. 

II. Мета створення та предмет діяльності Закладу 

      2.1. Заклад створюється з метою сприяння збереженню і розвитку 

історичної і культурної спадщини, національному та громадському 

вихованню людей на кращих зразках надбань українського народу, 

збереження самобутності українців та національних меншин 

Татарбунарщини на підставі бюджетного фінансування. Заклад є основним 

місцем зберігання пам’яток  матеріальної та духовної культури.  

         2.2. Основними завданнями  діяльності Закладу є: експозиційна, 

науково-фондова, науково-просвітницька та популяризаторська робота. 

Предметом роботи є комплектування і зберігання збірок матеріальної і 

духовної діяльності народів України, розв’язання завдань, які ставить 

сучасне суспільство в напрямі усвідомлення та осмислення історичного 

краєзнавства як важливого засобу національної свідомості. 

2.3. Заклад має право брати участь у роботі асоціацій, громадських 

об’єднань щодо виконання завдань та цілей музейної діяльності. 

 2.3.1. Науково-фондова, експозиційна діяльність: 

  Науково-фондова, експозиційна робота будується на засадах розподілу 

колекції основного фонду за основними розділами, а також за принципом 

добору у відповідності до історичної хронології. 

      Заклад укладає нові тематико-експозиційні плани і поповнює створені 

попередньо згідно з новими відкриттями в галузі  краєзнавства. 

  Заклад створює тимчасові експозиції – виставки, відображаючи 

історію культури та мистецтва  краю, держави. 

Проводить роботи з формування та обліку музейних фондів у 

встановленому законодавством порядку. 

Здійснює наукове комплектування музейних колекцій шляхом 

організації експедиції, наукових відряджень, систематичного збирання 

колекцій і предметів музейного значення. 

Заходи, які полегшують знайомство з фондами і сприяють введенню 

їх до наукового обліку (відкрите зберігання фондів, проведення консультацій 

та спеціальних занять на матеріалах фондів, створення довідкових картотек, 
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каталогів). 

Основний фонд закладу складають оригінальні предмети музейного 

значення, картини, предмети нумізматики, друкарські видання, зброя тощо; 

Заклад забезпечує зберігання фондів, створює умови для їх широкого 

використання. 

        2.3.2. Масова науково-просвітницька та популяризаторська  

діяльність: 

        Основними формами  масової науково-просвітницької та 

популяризаторської роботи є: 

           екскурсії оглядові та тематичні по експозиції і виставкам музею; 

           проведення лекцій і бесід; 

           проведення занять по історії для молоді шкільного і дошкільного віку; 

           створення і сприяння створенню телевізійних передач, публікацій в 

пресі. 

     2.3.3.  Науково-дослідна діяльність: 

Науково-дослідна робота може бути оформлена у вигляді 

монографій, звітів про експедиції, статей, наукових карток, оглядів фондів, 

науково-методичних праць, тематико-експозиційних планів, паспортів на 

пам’ятки та музейні експонати, науково-допоміжних матеріалів (карт, схем, 

планів тощо). 

       Заклад співпрацює з культурною та науковою громадськістю 

України. Організовує збирання матеріалів серед населення, встановлюючи в 

першу чергу зв’язок з учасниками історичних подій, ветеранами праці, с 

учасниками на підприємствах та в установах, залучаючи для цього 

краєзнавців, колекціонерів, ентузіастів, в тому числі юних. 

    2.4.  Основні види діяльності Закладу: 

   виставки, присвячені пам’ятним датам України; 

         цикли заходів для  молоді; 

          заходи для учнів школи; 

         зустрічі з діячами культури; 

         тематичні вечори; 
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         історичні та краєзнавчі диспути.  

         поширення серед населення історичних та етнічних знань, висвітлення  

культурологічної ситуації сучасного періоду з метою виховання 

самосвідомості суспільства. 

  Заклад узгоджує масову роботу з закладами культури та освіти міста і 

громади. З метою популяризації своєї діяльності подає публікації у засоби 

масової інформації,  мережу Інтернет, виступає на радіо та телебаченні. 

Заклад веде облікову документацію. 

                                         III. Майно Закладу 

  3.1. Майно Музею складають основний музейний фонд, до складу 

якого згідно Закону «Про музеї та музейну справу» входять музейні зібрання 

та окремі пам’ятки, що належать до державної частини Музейного фонду 

України, виробничі та невиробничі фонди, оборотні кошти, рухоме та 

нерухоме майно, а також інші цінності, вартість яких відображається у 

самостійному балансі Музею.  

3.2. Майно, закріплене за Музеєм Засновником є власністю 

територіальної громади міста Татарбунари і належить йому на праві 

оперативного управління, підлягає обліку згідно з чинним законодавством. 

Здійснюючи оперативне управління, Музей володіє, користується та 

розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які 

не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Відчуження 

основних засобів здійснюється за погодженням із Засновником, яке 

оформляється відповідним рішенням. Списання майна Музею відбувається у 

порядку встановленому Татарбунарською міською радою згідно діючого 

законодавства. 

       3.3. Експонати є частиною Державного Музейного фонду України. 

Заклад володіє правом користування музейними колекціями, що входять до 

складу його музейних фондів і несе відповідальність за їх зберігання. Вони 

не підлягають оцінюванню  за вартістю і бухгалтерській звітності. 

3.4. Музейні фондові колекції та музейні предмети, віднесені до 

державної частини Музейного фонду України, не підлягають відчуженню за 

винятком обміну на інші фондові колекції та предмети. Рішення про обмін 

Музейних фондових колекцій та предметів, що належать до державної 

частини Музейного фонду України, приймається відповідно до діючого 

законодавства України.  
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 3.5. Музейні предмети та предмети музейного значення, які 

зберігаються в Закладі, підлягають обліку у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

      3.6. Джерелом формування майна є: 

          майно, яке передане власником; 

          капітальні вкладення; 

          інші джерела, не заборонені чинним законодавством.     

        3.7. Майно, яке придбав  чи отримав Заклад внаслідок будь-яких дій, не 

заборонених чинним законодавством, є комунальною власністю 

Татарбунарської міської ради. 

       3.8. Майно, видане Закладу Засновником у користування чи управління 

та закріплене за Закладом, а також придбане чи отримане Закладом, не може 

бути предметом застави, оренди, внеском у статутний фонд інших 

юридичних осіб та не може бути продане, передане, списане, або відчужене 

будь-яким способом без відповідної згоди Засновника. 

     3.9. Заклад володіє, користується, зберігає та розпоряджається 

зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не 

суперечать чинному законодавству України та Статуту  Закладу.  

                                       IV. Управління Закладом 

        4.1. Управління закладом здійснюється на основі сполучення: 

       4.1.1. Прав Засновника по матеріально-технічному та фінансовому 

забезпеченню, господарському використанню комунального майна  Закладу. 

       4.1.2.  Контроля Органу управління за діяльністю Закладу на місцевому 

рівні. 

      4.1.3. КЗ «Татарбунарський історико-краєзнавчий музей» 

Татарбунарської міської ради, очолює директор який призначається на 

посаду міським головою за результатами відповідного конкурсу шляхом 

укладання контракту. 

           4.2. Засновник Закладу не має права втручатися в оперативну 

діяльність директора. 

     4.3. Директор має володіти діловими і моральними якостями, мати 

освітній та професійний рівень.  
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     4.4. Директор самостійно керує всіма сферами діяльності Закладу, за 

винятком тих, що віднесені відповідними установчими документами та 

законодавчими актами до компетенції Засновника  та  Міністерства культури 

України:  

            укладає договори, контракти, підписує документи, пов’язані з 

діяльністю музею; 

           затверджує акти дарування, прийому та видачі на матеріально-

відповідальне збереження; 

            звітує з питань здійснення діяльності музею перед Засновником та 

іншими уповноваженими органами; 

          представляє інтереси Закладу, діє від його імені  в усіх органах 

державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях, 

підприємствах, а також здійснює інші дії в межах повноважень, 

передбачених чинним законодавством України; 

 несе відповідальність за збереження майна комунальної власності, 

переданого в оперативне користування; 

        розпоряджається коштами, розподіляє бюджетні асигнування та 

вирішує питання використання грошових коштів в межах кошторису; 

Розробляє структуру і штатний розпис Музею, які подає на 

затвердження до органу управління; 

           затверджує посадові обов’язки працівників Закладу; 

       встановлює працівникам на основі діючого законодавства з питань 

оплати праці, надбавки і доплати до посадових окладів згідно штатного 

розпису; 

       видає накази, що є обов’язковими для працівників музею, у тому числі 

по заохоченню та накладенню дисциплінарних стягнень; 

       призначає та звільняє працівників Закладу у відповідності з штатним 

розписом; 

забезпечує дотримання вимог щодо охорони праці, санітарно – 

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки. 

                    V. Економічна  та соціальна діяльність Закладу 
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 5.1. Заклад взаємодіє з усіма установами, організаціями і громадянами 

України. 

         5.2. Заклад є неприбутковим та не має на меті отримання доходів 

(прибутків). Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених його 

установчими документами. 

5.3. Заклад при виконанні  і наданні  певних послуг згідно з переліком 

платних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

використовує ціни і тарифи, вказані в прейскурантах, а при відсутності їх 

договірні ціни. 

         5.4. Заклад організовує в приміщеннях музею та в приміщеннях інших 

установ, організацій, підприємств як платні так і безплатні виставки. 

         5.5. Організовує розпродаж  краєзнавчої літератури, сувенірів, художніх 

календарів, листівок, значків тощо. 

         5.6. Складає договір з народними майстрами, художниками на 

реалізацію в музеї  творів мистецтва. Продає, дарує музейно-видавничу 

продукцію (проспекти, каталоги, путівники, альбоми, журнали). 

          5.7. Накопичені Закладом фонди вилученню не підлягають. 

VI. Фінансово-господарська діяльність 

        6.1. Заклад здійснює фінансово-господарську діяльність відповідно до 

цього Статуту і чинного законодавства України. 

       6.2. Основним джерелом фінансування Закладу є кошти міського 

бюджету 

       6.3. Додатковими джерелами формування кошторису є: 

  гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові 

внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому 

числі іноземних; 

  кошти від надання платних послуг; 

 інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством. 

6.4. У разі одержання коштів від надання платних послуг, добровільних 

пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, з інших 
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джерел, не заборонених законодавством, бюджетні асигнування Закладу не 

зменшуються.  

           6.5. Заклад має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися 

послугами підприємств,  установ,  організацій та фізичних осіб. 

      6.6. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами 

місцевого самоврядування відшкодовуються Закладу у порядку, визначеному 

чинним законодавством.  

     6.7. Порядок діловодства в Закладі визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства культури України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить 

Заклад. 

VII. Ліквідація та реорганізація Закладу 

7.1. Ліквідація та реорганізація Закладу здійснюється  за рішенням 

Засновника або у випадках, передбачених чинним законодавством. 

          7.2. У разі припинення діяльності Закладу (у результаті ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Закладу за рішенням 

Засновника передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду в межах комунальної власності міста, або зараховуються 

до доходу міського бюджету в частині грошових коштів. 

          7.3. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Засновником або уповноваженим органом, що прийняв рішення 

про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також, строк для 

пред’явлення претензій кредиторами визначаються ліквідаційною комісією 

відповідно до чинного законодавства України.  

7.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять 

повноваження по управлінню Закладом та майном, що перебуває на балансі 

Закладу.  

 7.5. У разі реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 
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 7.6. Порядок подальшого використання музейних зібрань Закладу, у 

разі його ліквідації, визначає Засновник за погодженням із Міністерством 

культури України  відповідно до діючого законодавства. 

7.7. Ліквідація Закладу вважається закінченою з моменту внесення 

запису про це до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців запису про припинення її діяльності. 

VIII. Внесення змін до Статуту 

              8.1. Цей Статут підписано у 4-х примірниках, які мають однакову 

юридичну силу: 

- перший примірник – у Засновника; 

- другий примірник –  в Уповноваженого органу управління; 

- третій примірник – у Підприємства; 

- четвертий – у державного реєстратора.   

8.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до 

законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений. 

8.3. Щодо питань, не врегульованих Статутом, Заклад керується 

чинним законодавством України. 

8.4. Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не 

торкається решти його положень. 

8.5. Якщо одне із положень Статуту в зв’язку із внесенням змін до 

законодавства стає таким, що йому суперечить, застосовується норми, 

передбачені новим законодавством. 

Секретар міської ради                                                                О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального некомерційного 

підприємство «Татарбунарська центральна  

районна лікарня Татарбунарської районної ради 

Одеської області 

 

Керуючись статтею 26, статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням Білгород-Дністровської районної ради 

від 22 грудня 2020 року № 37 – VIII  «Про зміну засновників комунальних 

закладів (установ, підприємств) розташованих на території Татарбунарської 

міської територіальної громади», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

        1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37194846)  

засновником комунального  некомерційного підприємство «Татарбунарська 

центральна районна лікарня» Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

(ЄДРПОУ 01998911). 

 

2.Змінити найменування юридичної особи – комунального  

некомерційного підприємство «Татарбунарська центральна районна лікарня» 

Татарбунарської районної ради Одеської області: 

Повне найменування: комунальне некомерційне підприємство 

«Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради, код 

ЄДРПОУ 01998911; 

 Скорочене найменування: КНП «Татарбунарська БЛ»ТМР. 

 

3.Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 

«Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради 

(додається). 

 

4. Уповноважити генерального директора комунального некомерційного 

підприємства «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської 

міської ради подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

«04»січня 2021 р. 

№ 76-VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                                             

«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                             

рішенням Татарбунарської                                                                            

міської ради                                                                            

від 4 січня 2021 р. №76 - VIII 

_____________А.П. Глущенко 

 
 

 

 

С Т А Т У Т  

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
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«ТАТАРБУНАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

м. Татарбунари -  2021 р.
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1. Загальні положення 

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарська багатопрофільна 

лікарня» Татарбунарської міської ради(надалі - Підприємство) є закладом охорони 

здоров’я - Комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги 

вторинної спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної, а також первинної медичної 

допомоги (надалі-медичної допомоги) особам у порядку та на умовах, встановлених 

чинним законодавством України та цим Статутом. 

1.2. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків 

Комунального закладу  «Татарбунарська центральна районна лікарня», Комунального 

некомерційного підприємства «Татарбунарська центральна районна лікарня» 

Татарбунарської районної ради. 

1.3. Засновником Підприємства є Татарбунарська міська рада. Підприємство 

засновано на базі відокремленої частини майна комунальної власності Татарбунарської 

міської ради (надалі-майно), переданого йому Татарбунарською міською радою в 

оперативне управління. 

1.4. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради є органом управління. 

Методичний супровід діяльності Підприємства здійснює - Департамент охорони 

здоров’я Одеської обласної державної адміністрації. 

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на 

досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

загально обов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями 

Міністерства охорони здоров’я України, загально обов’язковими нормативними актами 

інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом. 

2. Найменування та місцезнаходження підприємства 

2.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ

 ПІДПРИЄМСТВО «ТАТАРБУНАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

2.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «ТАТАРБУНАРСЬКА 

БЛ» ТМР. 

2.3. Юридична адреса Підприємства– Україна, 68100, Одеська область, 

місто Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, 16. 

Англійською –Ukraine, Odessa region, cityTatarbunary, str. RomanGulchenko, 16. 

2.4. Місцепровадження господарської діяльності: 

м. Татарбунари, вул.Романа Гульченка, 16; 

м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, 8; 

м. Татарбунари, вул. Чорноморська, 32-б; 

м. Татарбунари, вул. В.Тура, 32. 

3. Мета та предмет діяльності 
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3.1. Основною метою створення Підприємства є реалізація державної політики в 

галузі охорони здоров’я, що передбачає надання будь-яким особам у порядку та на 

умовах встановлених законодавством України та цим Статутом медичної допомоги, 

управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів із 

профілактики захворювань та підтримки громадського здоров’я. 

Створення економічних, матеріально-технічних та соціальних умов для 

підвищення якості медичної допомоги. 

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: 

3.2.1. Створення разом із Засновником та Уповноваженим органом управління 

умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги 

населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним 

процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів. 

3.2.2. Надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на 

безвідплатній та відплатній основі медичної допомоги, у тому числі екстреної 

(невідкладної), необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і 

лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного 

спостереження за перебігом вагітності і ведення пологів та після пологового періоду. 

3.2.3. Надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації 

на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих 

закладів у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

3.2.4. Взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення 

наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного 

використання ресурсів системи медичного обслуговування. 

3.2.5. Здійснення експертизи непрацездатності працівників, видача тимчасово 

непрацездатним особам листів непрацездатності та інших підтверджуючих документів, 

направлення на медико-соціальну експертну комісію осіб з ознаками  

стійкої втрати працездатності, відбір хворих на санаторно-курортне лікування. 

3.2.6. Ведення облікової звітності про роботу відділень і служб установ, які 

підпорядковані Підприємству, аналіз якості та ефективності лікування хворих, 

вивчення віддалених наслідків лікування хворих. 

3.2.7. Вивчення, аналіз і прогнозування захворюваності населення інфекційними 

хворобами. Забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів роботи 

структурних підрозділів, ефективного взаємозв’язку з відокремленим підрозділом 

Татарбунарського міжрайонного відділу лабораторних досліджень державної установи 

Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України з 

своєчасного виявлення інфекційних захворювань. 

3.2.8.  Втілення в практику сучасних методів профілактики, діагностики та 

лікування на основі досягнень медичної науки і техніки, передового досвіду організації 

медичного забезпечення населення, підвищення культури і якості лікувально-

профілактичної допомоги. 

3.2.9. Організація і забезпечення діяльності, що пов’язана з обігом наркотичних 

засобів згідно Ліцензійних умов, придбання, перевезення, зберігання, відпуск, 

використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

3.2.10. Вивчення демографічних показників, загальної захворюваності, та з 

тимчасовою втратою працездатності, первинної інвалідності та розробка і проведення 

заходів, спрямованих на покращення здоров’я. 
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3.2.11. Підбір кадрів, їх розстановка, підготовка і перепідготовка. 

3.2.12. Оптимізація планово-фінансової і господарської діяльності, раціональне 

використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів. 

3.2.13. Зміцнення матеріально – технічної бази Підприємства, безперебійне 

забезпечення необхідними засобами і матеріалами медичного і господарського 

призначення. 

3.2.14. Проведення санітарно-гігієнічного виховання населення району. 

3.2.15. Дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці та пожежної 

безпеки. 

3.2.16. Залучення лікарів-спеціалістів обласних медичних закладів для 

консультацій та призначення лікування важкохворих.     

 3.2.17. Базою проведення підготовки лікарів-інтернів для Підприємства та після 

дипломної підготовки середніх медпрацівників.       

3.2.18. Надання платних послуг відповідно до чинного законодавства.   

3.2.19. Забезпечення готовності Підприємства до роботи в екстремальних умовах. 

             3.2.20. 

Інша діяльність, яка відповідає меті Підприємства та не заборонена чинним 

законодавством України. 

3.3. Завдання Підприємства: 

3.3.1. Удосконалення  організації, забезпечення  якості  лікувальної та 

профілактичної допомоги особам, втілення в роботу  стандартів якості 

діагностично-лікувального процесу та забезпечення державних нормативів в 

системі охорони здоров’я. 

3.3.2. Забезпечення технічного переоснащення Підприємства з метою створення 

сучасної матеріально-технічної бази для впровадження нових ефективних технологій 

діагностики, лікування та профілактики захворювань. 

3.3.3. Ощадне використання наявного ліжкового фонду та ресурсів на його 

утримання, приведення до наявних потреб хворих в стаціонарній медичній допомозі, 

використання трансфертів в розрахунках за надані послуги. 

3.3.4. Подальший розвиток стаціонаро - замінюючих технологій та організації 

денних стаціонарів при Підприємстві. 

3.3.5. Удосконалення профілактичної спрямованості медичної допомоги, 

приділивши особливу увагу проведенню медичних оглядів і оздоровленню осіб. 

3.3.6. Удосконалення кадрової політики: планування потреб і підвищення 

кваліфікації медичних кадрів, визначення кількості медичних працівників різних 

спеціальностей необхідних для Підприємства. 

3.3.7. Пропаганда здорового способу життя, підвищення рівня гігієнічних знань 

осіб з метою запобігання захворюваності та залучення широких верств населення до 

збереження та зміцнення здоров’я. 

 

4. Правовий статус Підприємства 
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки 

юридичної особи  Підприємство набуває з дня його державної  реєстрації. 

4.2. Підприємство надає медичну допомогу особам за відповідною ліцензією на 

медичну практику та є неприбутковим. 
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          4.3. Підприємство користується закріпленим за ним майном на праві 

оперативного  управління. 

4.4. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі 

України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи,  бланки з 

власними реквізитами та іншу атрибутику юридичної особи. 

4.5. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує 

свою діяльність відповідно до фінансового плану, самостійно організовує надання 

послуг, що визначаються в порядку встановленому чинним законодавством України. 

4.6. Збитки, завдані Підприємству юридичними або фізичними особами 

відшкодовуються відповідно до вимог чинного законодавства України, або за 

рішенням суду. 

4.7. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство 

залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, 

використання яких не заборонено законодавством. 

4.8. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та 

особистих немайнових прав, зобов’язання, бути особою, яка бере участь у справі, що 

розглядається в судах. 

4.9. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з 

чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за 

зобов’язаннями держави та його Засновника. 

4.10. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 

встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис. 

 

5. Статутний капітал. Майно та фінансування 

5.1. Статутний капітал Підприємства становить-100000 (сто тисяч) гривень. 

5.2. Майно Підприємства є комунальною власністю  Татарбунарської міської 

ради і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства 

становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також 

інші цінності, вартість яких відображається  в самостійному балансі.  

5.3. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом 

розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без 

попередньої згоди Засновника.  

5.4. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно 

третім особам (юридичним чи фізичним), крім випадків, передбачених 

законодавством.  

5.5. Усі земельні питання Підприємства вирішуються  за погодженням 

Засновника та відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5.6. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є: 

5.6.1. Майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника. 

5.6.2. Кошти місцевого бюджету. 

5.6.3.Власні надходження Підприємства: кошти від здавання в оренду медичного 

обладнання, закріплене на правах оперативного управління, кошти одержані від 

надання послуг.  

5.6.4. Цільові кошти. 
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5.6.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення. 

5.6.6. Кредити банків. 

5.6.7. Майно, придбане в інших осіб. 

5.6.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних 

осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіону, програм розвитку медичної галузі. 

5.6.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

5.7. Не вважається прибутком Підприємства використання власних надходжень 

виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети 

(цілей, завдань) та напрямів діяльності Підприємства, визначених цим Статутом. 

5.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, 

організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на 

основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні 

зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному 

законодавству України. 

5.9. Підприємство може одержувати кредити за попередньою згодою Засновника 

для виконання  статутних завдань під його гарантію. 

5.10. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, 

веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 

уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 

Підприємства у визначеному законодавством порядку. Посадові особи Підприємства в 

установленому порядку несуть персональну відповідальність за дотриманням порядку 

ведення та достовірності бухгалтерського, податкового обліку та статистичної 

звітності, вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 

6. Права та обов’язки Підприємства 

6.1. Підприємство має право: 

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та 

місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 

також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для 

отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 

Підприємство завдань. 

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 

діяльність, визначати основні напрями свого розвитку відповідно до своїх завдань і 

мети, у тому числі спрямовувати отримані від наданих послуг кошти на утримання 

Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення. 

6.1.3. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно 

від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до 

законодавства України. 

6.1.4. Самостійно визначати напрями використання грошових коштів у порядку, 

визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту. 

6.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 

статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України. 
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6.1.6. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт 

основних фондів Підприємства у визначеному законодавством  порядку. 

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими 

установами та фізичними особами-підприємцями. 

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його 

компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їхнім направленням. 

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України. 

6.2. Обов’язки Підприємства: 

6.2.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 

актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими 

актами та цим Статутом. 

6.2.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики 

в галузі охорони здоров’я зі свого напряму відповідно до мети та предмета діяльності. 

6.2.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати 

додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, 

техніки безпеки, соціального страхування. 

6.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових 

платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.2.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення 

кваліфікації працівників. 

6.2.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення 

діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього 

Статуту. 

6.3. Усі посадові особи Підприємства несуть відповідальність за  дотримання 

ними чинного антикорупційного законодавства України. 

 

7. Управління Підприємством 
7.1. Управління Підприємством здійснює Засновник відповідно до цього 

Статуту. 

Діяльність координує виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, а 

методичний супровід здійснює Департамент охорони здоров’я Одеської обласної 

державної адміністрації. 

7.2. На Підприємстві може бути утворена наглядова рада. Наглядова рада 

Підприємства контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок 

утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її 

комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджуються рішенням 

Засновника. 

7.3. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює 

керівник Підприємства – генеральний директор, який призначається на посаду і 

звільняється з неї за рішенням міського голови за поданням виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради відповідно до порядку, визначеного чинним 

законодавством України  та Засновником. 
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Строк найму, права, обов’язки і відповідальність генерального директора, умови 

його матеріального забезпечення та інші умови найму визначаються у контракті, який 

укладається у порядку, визначеному чинним законодавством України та Засновником. 

7.4.  До виключної компетенції Засновника належить: 

7.4.1. Прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, 

перетворення, поділ) Підприємства. 

7.4.2. Прийняття рішення про зміну правового режиму майна, переданого 

Підприємству. 

7.4.3. За поданням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

прийняття рішення про призначення на посаду  генерального директора (виконуючого 

обов’язки генерального директора) Підприємства. 

7.4.4.  За поданням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

прийняття рішення щодо звільнення генерального директора. 

7.4.5.  Погодження Підприємству договорів про спільну діяльність, за якими 

використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, 

кредитних договорів та договорів застави. 

7.4.6. Здійснення контролю за ефективністю використання майна, що є 

комунальною власністю громади міста Татарбунари, переданого Підприємству 

Засновником в оперативне управління. 

7.5. До компетенції виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

належить: 

7.5.1 Здійснення управління майном Підприємства; 

7.5.2. Здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Підприємства; 

7.5.3. Проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора 

Підприємства за порядком, встановленим законодавством України. Подання 

кандидатури, що пройшла конкурсний відбір на посаду генерального директора, для 

затвердження Засновником; 

7.5.4. За рішенням Засновника укладання контракту з генеральним директором, в 

якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність генерального 

директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення його з посади, та інші 

умови найму за погодженням сторін; 

7.5.5. Внесення подання для прийняття рішення щодо звільнення особи з посади 

генерального директора Підприємства; 

7.5.6. Погодження фінансового плану та плану розвитку Підприємства, що 

затверджується генеральним директором. 

7.6. Генеральний директор Підприємства: 

7.6.1 Особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що 

встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я.   

7.6.2. Здійснює оперативне управління Підприємством. Діє без довіреності від 

імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах 

місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з юридичними та фізичними 

особами. Підписує документи та видає довіреності і делегує право підпису документів 
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посадовим особам Підприємства. Укладає договори; відкриває поточні та інші рахунки 

в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, який реалізує 

державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів та 

бухгалтерського обліку виконання бюджетів, та установах банків.  

7.6.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що 

віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до компетенції Засновника 

або виконавчого комітету Татарбунарської міської ради . 

7.6.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної 

допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів. 

7.6.5. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і 

плану розвитку Підприємства, результатів його діяльності, виконання показників 

ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що ним надаються, 

використання наданого на праві оперативного управління майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад Татарбунарського району Одеської області і 

доходу згідно з вимогами чинного законодавства України, цього Статуту та укладених 

договорів. 

7.6.6. Користується правом оперативного управління майном та коштами 

Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту. 

Забезпечуючи його ефективне використання та  збереження. 

7.6.7. В межах компетенції видає накази та інші акти, дає доручення, обов’язкові 

для виконання всіх підрозділів та працівників Підприємства. 

7.6.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 

документації. 

7.6.9. У строки і в порядку, встановленому чинним законодавством України, 

повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення 

яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань є обов’язковим. 

7.6.10. Подає в установленому порядку квартальну, річну, фінансову та іншу 

звітність Підприємства. За запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також 

інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду. 

7.6.11. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Вирішує кадрові питання (прийняття-звільнення) 

працівників Підприємства, а також інші питання передбачені чинним законодавством 

України про працю. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня 

працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом. 

7.6.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного 

договору в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

          7.6.13. Призначає на посаду та звільняє з посади заступника генерального 

директора, медичного директора, головного бухгалтера Підприємства. Призначає на 

посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників. 

7.6.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог чинного законодавства 

України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних  норм і правил, 

створення належних умов праці. 

7.6.15. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні 

розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах,  

передбачених колективним договором. 
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7.6.16. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної  

плати. 

7.6.17. Визначає організаційну структуру Підприємства та затверджує штатний 

розпис, положення про структурні підрозділи, інші положення та порядки, що мають 

системний характер на Підприємстві. 

7.6.18. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог чинного 

законодавства України має право укладати договори оренди майна. 

7.6.19.  Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та 

фінансово-економічною діяльністю Підприємства, відповідає за фінансово-

господарські результати його діяльності. 

7.6.20. Здійснює зовнішнє представництво Підприємства в адміністративних органах, 

засобах масової інформації, захищає його майнові інтереси в суді, органах державної 

влади та управління, забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. 

          7.6.21. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному 

підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує 

додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.  

          7.6.22. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість 

щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості 

робочого тижня. 

 7.6.23. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Керівника Підприємства 

згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та контрактом. 

7.7. Генеральний директор повинен уміти аналізувати показники роботи 

Підприємства, вживати заходів щодо їх оптимізації, видавати відповідні накази з цього 

питання. Організовувати проведення науково-практичних конференцій медичних 

працівників Підприємства з актуальних питань охорони здоров’я.  

           7.8. У разі відсутності генерального директора Підприємства або неможливості 

виконувати ним свої обов’язки з інших причин, обов’язки генерального директора 

Підприємства виконує заступник генерального директора  Підприємства чи медичний 

директор згідно з функціональними (посадовими) обов’язками. 

В разі, якщо посада генерального директора Підприємства стає вакантною, 

рішення про призначення виконуючим обов’язки генерального директора 

Підприємства до заміщення в установленому порядку посади генерального директора 

Підприємства приймається Засновником за поданням виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради.     

7.9. Заступник генерального директора та медичний директор Підприємства 

призначаються наказом генерального директора Підприємства. 

Виконують свої обов’язки відповідно до Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я») та цього Статуту. 

7.10. За потреби з метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, 

додержання вимог чинного законодавства України при здійсненні медичного 

обслуговування населення Підприємством, фінансово-господарської діяльності 

створюється спостережна рада. До спостережної ради обираються не більше 15 осіб 

строком на 2 роки. 

Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради Підприємства 

визначаються Засновником відповідно до типового положення, згідно з чинним 

законодавством. 
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8. Організаційна структура Підприємства 
8.1. Структурними підрозділами Підприємства є: 

8.1.1 Адміністративна частина управління. 

8.1.2. Господарська частина. 

8.1.3. Лікувально-профілактична служба, що складається з: 

 1)стаціонарних відділень; 

          2) приймально-діагностичного відділення невідкладної допомоги; 

          3) поліклінічно-консультативне діагностичне відділення. 

4) Інформаційно-аналітичний відділ. 

8.2. Стаціонарні відділення здійснюють спеціалізовану терапевтичну, 

неврологічну, педіатричну, хірургічну, травматологічну, отоларингологічну, 

акушерсько-гінекологічну, інфекційну медичну допомогу. 

8.3. Поліклінічно-консультативне діагностичне відділення надає діагностичну, 

лікувальну та консультативну допомогу лікарями-спеціалістами. 

8.4. На Підприємстві функціонують параклінічні служби (клініко-діагностична 

лабораторія, рентгенкабінети, кабінет функціональної діагностики та фіброскопії, 

ультразвукової діагностики та фізіотерапії). 

8.5. Всі структурні підрозділи, спеціалізовані кабінети очолюють завідуючі 

(відповідальні особи) на підставі наказів керівника. Структурні підрозділи 

Підприємства (служби, кабінети) здійснюють свою діяльність на основі окремих 

положень, які затверджуються генеральним директором. Діяльність підрозділів 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

8.6. Порядок  внутрішньої організації та сфера діяльності структурних 

підрозділів затверджується керівником  Підприємства. 

8.7. З метою забезпечення своєї господарської діяльності Підприємство здійснює 

найм працівників, які мають відповідну професійну підготовку та кваліфікацію згідно 

штатного розпису. 

8.8. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства 

затверджуються його керівником. 

8.9.  Спеціалізована вторинна медична допомога населенню забезпечується у 

цілодобовому режимі в порядку що встановлюється керівником Підприємства з 

урахуванням вимог відповідного законодавства щодо забезпечення доступності для 

населення невідкладної медичної допомоги та законодавства про працю. 

 

9. Повноваження  трудового колективу Підприємства 
9.1. Трудовий колектив Підприємства складають працівники, які своєю працею 

приймають участь  в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) 

чи інших форм, що регулюють трудові відносини працівників відповідної кваліфікації. 

9.2. Трудовий колектив має повноваження, які надаються законодавством. 

Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова організація. Основною 

формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, які 

скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

9.3. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації Підприємства з профспілковою організацією. 
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9.4. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих та 

власника. 

          9.5. Трудові відносини працівників та адміністрації Підприємства 

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.) 

9.6. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до вимог 

цього Статуту, Колективного договору   та посадових інструкцій згідно з чинним 

законодавством України.  

 

10.  Контроль та перевірка діяльності Підприємства 

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності і веде обробку та облік персональних даних працівників, а 

також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення 

бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та 

кадрової звітності визначається чинним законодавством України. 

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання 

передбачених форм звітності відповідним органам. 

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 

здійснюють відповідні державні органи в межах їхніх повноважень та встановленого 

чинним законодавством України порядку. 

10.4. Засновник  має право здійснювати контроль фінансово-господарської 

діяльності Підприємства та контроль за якістю й обсягом надання медичної допомоги. 

Підприємство подає Засновнику  за його вимогою бухгалтерський звіт та іншу 

документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності. 

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві 

здійснюють шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги 

міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я та законодавству. 

 

11.  Припинення Підприємства 

11.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у 

випадках, передбачених законодавством України - за рішенням суду або відповідних 

органів державної влади. 

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Засновником або за рішенням суду. 

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення 

вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування 

рішення про ліквідацію, визначаються органом, який ухвалив рішення про ліквідацію. 

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує в друкованих засобах масової інформації 

повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк пред’явлення 
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кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в 

письмовій формі у визначені законодавством строки. 

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення 

дебіторської заборгованості Підприємства. 

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. 

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в 

установленому законодавством порядку. 

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується. 

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 

відповідно до законодавства. 

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його 

реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів 

відповідно до законодавства про працю. 

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, і з дати внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної 

особи. 

12.  Порядок внесення змін до  Статуту 
12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника шляхом 

викладення Статуту в новій редакції. 

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації в 

порядку, встановленому законодавством України. 

12.3. Статут складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: 

- перший примірник – у Засновника; 

- другий примірник – в Уповноваженого органу управління; 

- третій примірник – на Підприємстві; 

- четвертий примірник- у державного реєстратора. 

12.4. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюється чинним 

законодавством України. 

 

Секретар міської ради                                                                  О.В.Лєсніченко 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Баштанівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
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дошкільний навчальний заклад» 

Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Баштанівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад»  Татарбунарської районної ради  Одеської області (ЄДРПОУ 

26110750). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

освіти  Татарбунарської міської ради з комунального закладу «Баштанівський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Татарбунарської районної ради Одеської 

області, ідентифікаційний код юридичної особи 26110750 на комунальний заклад 

«Баштанівський навчально-виховний комплекс  «Заклад загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»  Татарбунарської міської 

ради Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 26110750. 

 

3.Затвердити Статут комунального закладу заклад «Баштанівський 

навчально-виховний комплекс  «Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти»  Татарбунарської міської ради Одеської 

області у новій редакції (додається). 

 

4. Уповноважити директора комунального закладу заклад 

«Баштанівський навчально-виховний комплекс  «Заклад загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»  Татарбунарської міської 

ради Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно 

чинного законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 77 - VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №77 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 
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СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«БАШТАНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-

ІІІ  СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунари - 2021 рік



 

1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАШТАНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ  

СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – заклад освіти), 

засновником якого є Татарбунарська міська рада, є комунальним  

некомерційним закладом освіти, який забезпечує реалізацію права дитини на 

здобуття повної загальної середньої освіти та здійснює освітню діяльність на 

різних рівнях дошкільної, повної загальної середньої освіти (початкова, базова 

середня, профільна середня) та створений відповідно до чинного законодавства 

України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» «Про повну загальну  

середню  освіту», іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ««БАШТАНІВСЬКИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ  І-ІІІ  СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: 

КЗ «Баштанівський НВК «ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО». 

2.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Василя Антоновича Вєтрогона, 

48, село Баштанівка, Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68111. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 
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відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 

3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти  визначена українська мова навчання. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього  процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником, закладом освіти та відповідним 

закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття дошкільної та повної  загальної середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня (вихованців);   

 формування гармонійної  особистості; 
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 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями безперервної загальної  середньої  освіти  

в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 

5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Дошкільний підрозділ: 

5.2.1. Забезпечує  належний  рівень дошкільної освіти  дітей  віком  до  шести  

(семи)  років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. 

5.2.2. Освітній  процес   у   дошкільному  підрозділі закладу освіти 

здійснюється відповідно до чинних освітніх програм розвитку, виховання і 

навчання дітей дошкільного віку,  затверджених МОН України. 

5.2.3. Режим роботи закладу освіти  (дошкільний підрозділ): п’ятиденний з 9 – 

годинним перебуванням дітей у дитячому садку, з 08.00 до 17.00. години. 

5.2.4. Приймання дітей дошкільного  віку  до  закладу освіти    комунальної    

форми    власності   здійснюється   на не конкурсній   основі   відповідно до 

території обслуговування.   

До першого  класу шкільного підрозділу переводяться діти,  як правило, із 

шести років. 

5.3.5. Приймання дітей дошкільного віку до закладу освіти здійснюється керівником 

протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, 

медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про 

епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. 

5.2.6. До закладу освіти  приймаються, як правило, діти віком від 2-років  за 

бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.2.7. Під час прийому дитини до закладу освіти, керівник зобов'язаний ознайомити 

батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчально-виховного 

комплексу, його Статутом, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

іншими документами, що регламентують його діяльність. 
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5.2.8. Діяльність дошкільного підрозділу  регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною 

радою, затверджується керівником закладу освіти. План на оздоровчий період 

додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою. 

5.2.9. Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 

31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня по 31 серпня 

поточного року. 

5.2.10. Дошкільний підрозділ відповідно до статутних цілей і завдань може надавати 

додаткові освітні послуги, які не визначені освітніми програмами, лише на основі 

угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах 

гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і 

науки  України  разом з Міністерством охорони здоров’я  України. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх 

послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного 

навчального закладу. 

5.2.11. Відрахування дітей з закладу освіти може здійснюватись у наступних 

випадках: 

якщо дитина дошкільного віку не відвідує заклад без поважних причин більше 

місяця; 

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість 

перебування у цьому типі навчального закладу (за згодою батьків); 

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які замінюють,  плати за 

утримання дитини дошкільного віку протягом двох місяців після встановленого 

терміну. 

5.2.12.  Батькам або особам, які їх замінюють, адміністрація закладу у письмовій формі 

повідомляє про відрахування дитини дошкільного віку з закладу освіти не менше ніж  за  

10 днів до передбачуваної дати відрахування. 

5.2.13. За дитиною дошкільного віку зберігається місце в закладі освіти у разі її 

хвороби, карантину, на літній період (до 75 днів), на час хвороби або відпустки батьків 

або осіб, які їх замінюють. 

5.2.14. Про термін і причину невідвідування (крім хвороби) вихованцями, учнями 

закладу освіти  батькам дитини необхідно завчасно письмово повідомити 

адміністрацію закладу. 

5.2.15. Порядок та розмір плати за утримання дитини дошкільного віку у 

закладі освіти  визначається відповідно до чинного законодавства України. 

5.3. Шкільний підрозділ: 
5.3.1. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня програма, 

що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  

варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 
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5.3.2. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи,  

що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

5.3.3. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.3.4. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.3.5. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 

іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. Переведення учнів 

(вихованців) закладу освіти  до наступного класу здійснюється у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки України. 

5.1.6. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.3.7.  У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти за межі населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, 

подають до закладу освіти  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, 

що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.3.8.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.3.9. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  

не пізніше 1 липня наступного року. 

5.3.10. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.3.12. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки 

та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік канікул, тривалість 

яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 

5.3.13. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради та 

територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

5.3.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-
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гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.3.15. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.3.17. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.3.18. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.3.19.Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу освіти завершується 

державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної 

підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5.3.20. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли 

програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків або 

осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. За 

висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, 

інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і 

програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.3.21. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.3.22. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). 
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5.3.23. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.3.24.За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, 10-х класів нагороджуються 

похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-их 

класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або 

срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам 

9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової загальної середньої 

освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні 

встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

5.3.25.. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний 

ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти 

здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення 

державної підсумкової атестації визначається Порядком проведення державної 

підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України.  

5.3.26. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.3.27. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.3.28. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.3.29. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності 

в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

5.3.30. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.3.31. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 

6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  
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6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», даним Статутом, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти.  

6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і 

виховується в закладі освіти і має право на: 
навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і 

засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 
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відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього  трудового 

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 

Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в 

закладах освіти  системи загальної середньої, дошкільної  освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі освіти  не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.9. Педагогічні працівники закладу освіти  мають 

право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 
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доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

6.11. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.12. Педагогічні працівники  закладу  освіти підлягають 

атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством 

освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність 

займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст 

другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-

методист» та інші. 

6.13. Обсяг педагогічного навантаження вчителів 

визначається відповідно до чинного законодавства України 

керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства 

про працю України. 

6.14. Директор  закладу освіти призначає класних керівників, 

завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-

дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються 

нормативно-правовими актами Міністерством освіти і науки 
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України, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та Статутом 

закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 

посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 

6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, 

засновника та уповноважених ними органів. 

6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу освіти   

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 
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подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу; 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми дошкільної, повної загальної середньої освіти, їх виховання і 

зобов'язані:  

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може порушувати 

в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому 

числі позбавлення їх батьківських прав. 
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7. Управління  закладом освіти 

7.1. Засновник закладу освіти: 

7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази та 

господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого 

та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію 

розвитку такого закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

7.2.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора закладу 

освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 
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перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 

керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється керівником закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

7.6. Директор  закладу освіти : 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 

і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту дошкільної, загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 
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Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири 

рази на рік. 

7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітньому  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 

трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти , засновник. 

7.10. Загальні збори: 

обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників; 



 

 

107 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 
сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 

освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального 

закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 

процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу 

навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, суспільства, 

держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 
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7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального 

закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  

7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 

організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план роботи 

закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 
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виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 

розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 
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органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, 

держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу  

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування на 

її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  

скликає і координує роботу піклувальної ради;  

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 
вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  



 

 

111 

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази закладу освіти; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Майно закладу освіти 

 

8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління.   

8.2. Майно закладу освіти складають основні засоби та інші необоротні 

активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, передані йому 

на праві оперативного управління, вартість яких відображається у Зведеному 

балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської міської 

ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

23.01.2003 року серія І-ОД № 001842 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 29,9952 га земель резервного фонду 

(кадастрові номери земельних ділянок: 5125080500:01:001:0724, . 

5125080500:01:001:0723, 5125080500:01:001:0722). 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 
9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 
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навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом дошкільної, 

загальної середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти  

відповідно до чинного законодавства України; 

надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази н закладу освіти ; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать  заклад 

освіти .  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних 

коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників 

закладу освіти. 

9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної 

середньої освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства. 
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11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних 

умов визначаються спеціальними законами. 

 

12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом освіти. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний  баланс і 

представляє його засновнику. 

12.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання закладу освіти  

переходять до правонаступників відповідно до  чинного  законодавства України 

або визначених закладів освіти. 

 

13. Заключні положення 

 

13.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 

13.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

засновника та реєструється у порядку встановленому чинним законодавством 

України. 

 
 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником  комунального  закладу 

«Білоліська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»   

Татарбунарської районної ради 

Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 грудня 2020 року № 

13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,  Білгород – 

Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – VIІI «Про зміну 

засновника комунальних закладів (установ, підприємств) розташованих на 

території Татарбунарської міської територіальної громади», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 04527371)  

засновником комунального закладу «Білоліська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської районної ради  Одеської області (ЄДРПОУ 

26111197). 

 

2.Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

загальної середньої освіти Татарбунарської міської ради з комунального 

закладу «Білоліська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської 

районної ради  Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 26111197 

на комунальний заклад «Білоліський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів»  Татарбунарської міської ради  Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 26111197. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Білоліський заклад загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради  Одеської 

області  у новій редакції (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу «Білоліський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради  

Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

« 04» січня 2021 р. 

№ 78 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №78 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 
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СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«БІЛОЛІСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-

ІІІ  СТУПЕНІВ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунари - 2021 рік



 

1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БІЛОЛІСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – заклад освіти), засновником якого є 

Татарбунарська міська рада, є комунальним  некомерційним закладом освіти, 

який забезпечує реалізацію права дитини на здобуття повної загальної 

середньої освіти та здійснює освітню діяльність на різних рівнях повної 

загальної середньої освіти (початкова, базова середня, профільна середня) та 

створений відповідно до чинного законодавства України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну  середню  освіту», 

іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БІЛОЛІСЬКИЙ  ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ «Білоліський  

ЗЗСО І-ІІІ ст.». 

2.2. Юридична адреса  закладу освіти: вулиця Шкільна, 1, село Білолісся, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68180. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
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3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти  визначена українська мова навчання. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником, закладом освіти та відповідним 

закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття повної  загальної середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня;   

 формування гармонійної  особистості; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 
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 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями безперервної загальної  середньої  освіти  

в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 
5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня програма, 

що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  

варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 

5.3. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи,  

що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

5.4. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.5. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.6. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 

іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

5.7. Переведення учнів (вихованців) закладу освіти  до наступного класу 

здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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5.8. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.9. У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти за межі населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, 

подають до закладу освіти  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, 

що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.10.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.11. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  

не пізніше 1 липня наступного року. 

5.12. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.14. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки 

та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік канікул, тривалість 

яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 

5.15. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради та 

територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

5.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.17. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.19. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 
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відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.20. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу освіти 

завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок 

державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки 

України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5.22. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. За 

висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, 

інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і 

програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.23. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.24. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). 

5.25. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, 10-х класів 

нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а 

випускники 11-их класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у 

навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в 

навчанні випускникам 9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової 

загальної середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні 

успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

5.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України.  
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5.28. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.29. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.30. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.31. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності 

в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

5.32. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.33. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 

6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  

6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», даним 

Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.  

6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і 

виховується в закладі освіти і має право на: 
навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і 

засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 
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захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 
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Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в 

закладах освіти  системи загальної середньої освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі  освіти  не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.10. Педагогічні працівники закладу освіти  мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 
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6.15. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.16. Педагогічні працівники закладу  освіти підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність 

займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст 

другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-

методист» та інші. 

6.17. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається 

відповідно до чинного законодавства України керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства 

про працю України. 

6.18. Директор закладу освіти  призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права 

та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерством 

освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

Статутом закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 

посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 

6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, 

засновника та уповноважених ними органів. 
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6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу  освіти  

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу; 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:  
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 
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культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти  може 

порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких 

осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

 

7. Управління  закладом освіти 
7.1. Засновник закладу освіти: 

7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази та 

господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого 

та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію 

розвитку такого закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

7.2.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора закладу 

освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 

керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється директором закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

7.6. Директор закладу освіти : 
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 

і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок учнів; 
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відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої 

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири 

рази на рік. 

7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 
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педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 

трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти, засновник. 

7.10. Загальні збори: 
обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників; 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 

освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального 

закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 

процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 
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соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу 

навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, суспільства, 

держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального 

закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  
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7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 

організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план роботи 

закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього  процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 



 

 

134 

розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, 

держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 
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7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування на 

її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  
скликає і координує роботу піклувальної ради;  

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази закладу освіти; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Майно закладу освіти 

 

8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління. 
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8.2. Майно  закладу освіти  складають основні засоби та інші 

необоротні активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, 

передані йому на праві оперативного управління, вартість яких відображається 

у Зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської 

міської ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

08.05.2003 року серія І-ОД № 004228 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 94,62 га земель резервного фонду 

(кадастрові номери земельних ділянок: 5125080400:01:001:1214, 

5125080400:01:001:1213). 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 
9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної 

середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти 

відповідно до чинного законодавства України; 

надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад 

освіти.  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних 
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коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників 

закладу освіти. 

9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 

освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства. 

11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних 

умов визначаються спеціальними законами. 

 

12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 
12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом освіти. 
 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Борисівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської районної ради 

Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 грудня 2020 року   

№ 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,  Білгород – 

Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – VIІI «Про зміну 

засновника комунальних закладів (установ, підприємств) розташованих на 

території Татарбунарської міської територіальної громади», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Борисівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської районної ради  Одеської області (ЄДРПОУ 

26111033). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

загальної середньої освіти  Татарбунарської міської ради з комунального 

закладу  «Борисівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської 

районної ради  Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 26111033 

на комунальний заклад «Борисівський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів»  Татарбунарської міської ради  Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 26111033. 

 

3.Затвердити Статут комунального закладу «Борисівський заклад загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради  Одеської 

області у новій редакції  (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу «Борисівський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради  

Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 79 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №79 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 
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СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«БОРИСІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І-ІІІ  СТУПЕНІВ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунари - 2021 рік



 

1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БОРИСІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – заклад освіти), засновником якого є 

Татарбунарська міська рада, є комунальним  некомерційним закладом освіти, 

який забезпечує реалізацію права дитини на здобуття повної загальної 

середньої освіти та здійснює освітню діяльність на різних рівнях повної 

загальної середньої освіти (початкова, базова середня, профільна середня) та 

створений відповідно до чинного законодавства України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну  середню  освіту», 

іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БОРИСІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ»ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ «Борисівський 

ЗЗСО І-ІІІ ст.». 

2.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Миру, 7, село Борисівка, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68112. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
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3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти  визначені мови навчання українська та національної 

меншини. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником, закладом освіти та відповідним 

закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття повної  загальної середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня;   

 формування гармонійної  особистості; 
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 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями безперервної загальної  середньої  освіти  

в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 

5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня програма, 

що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  

варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 

5.3. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи,  

що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

5.4. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.5. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.6. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 
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іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

5.7. Переведення учнів (вихованців) закладу освіти  до наступного класу 

здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

5.8. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.9. У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти за межі населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, 

подають до закладу освіти  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, 

що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.10.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.11. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  

не пізніше 1 липня наступного року. 

5.12. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.14. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки 

та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік канікул, тривалість 

яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 

5.15. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради та 

територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

5.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.17. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.19. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 
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У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.20. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу освіти 

завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок 

державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки 

України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5.22. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. За 

висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, 

інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і 

програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.23. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.24. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). 

5.25. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, 10-х класів 

нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а 

випускники 11-их класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у 

навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в 

навчанні випускникам 9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової 

загальної середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні 

успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

5.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 
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освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України.  

5.28. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.29. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.30. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.31. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності 

в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

5.32. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.33. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 

6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  

6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», даним 

Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.  

6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і виховується в 

закладі освіти і має право на: 

навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і 

засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 
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свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 
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забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 

Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в 

закладах освіти  системи загальної середньої освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі  освіти  не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.11. Педагогічні працівники закладу освіти  мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 
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захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

6.19. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.20. Педагогічні працівники закладу  освіти підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність 

займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст 

другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-

методист» та інші. 

6.21. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається 

відповідно до чинного законодавства України керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства 

про працю України. 

6.22. Директор закладу освіти  призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права 

та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерством 

освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

Статутом закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 

посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 
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6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, 

засновника та уповноважених ними органів. 

6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу  освіти  

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу; 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:  

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 
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формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти  може 

порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких 

осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

 

7. Управління  закладом освіти 

7.1. Засновник закладу освіти: 

7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази та 

господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого 

та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію 

розвитку такого закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7.2.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора закладу 

освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 

керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється директором закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

7.6. Директор закладу освіти : 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 

і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 
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кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої 

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири 

рази на рік. 

7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 
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морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 

трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти, засновник. 

7.10. Загальні збори: 

обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників; 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 

освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального 

закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 
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процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу 

навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, суспільства, 

держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального 

закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 
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Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  

7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 

організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план роботи 

закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього  процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 
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розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 

розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, 

держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 
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добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування на 

її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  

скликає і координує роботу піклувальної ради;  

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази закладу освіти; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Майно закладу освіти 
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8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління. 

8.2. Майно  закладу освіти  складають основні засоби та інші 

необоротні активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, 

передані йому на праві оперативного управління, вартість яких відображається 

у Зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської 

міської ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

25.10.2002 року серія ІІ-ОД № 003087 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 43,00 га земель резервного фонду 

(кадастровий номер земельної ділянки: 5125080800:01:001:0638) 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 
9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної 

середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти 

відповідно до чинного законодавства України; 

надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад 

освіти.  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 
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підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних 

коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників 

закладу освіти. 

9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

10. Міжнародне співробітництво 

 

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 
11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 

освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства. 

11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних 

умов визначаються спеціальними законами. 

 

12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом освіти. 

 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Глибоківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської районної ради 

Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 грудня 2020 року   

№ 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,  Білгород – 

Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – VIІI «Про зміну 

засновника комунальних закладів (установ, підприємств) розташованих на 

території Татарбунарської міської територіальної громади», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Глибоківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської районної ради  Одеської області (ЄДРПОУ 

26110602). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

загальної середньої освіти Татарбунарської міської ради з комунального 

закладу «Глибоківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської 

районної ради  Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 26110602 

на комунальний заклад «Глибоківський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів»  Татарбунарської міської ради  Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 26110602. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Глибоківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради  

Одеської області у новій редакції (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу «Глибоківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради  

Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 80 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №80 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 
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СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«ГЛИБОКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ І-ІІІ  СТУПЕНІВ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунари - 2021 рік



 

1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГЛИБОКІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – заклад освіти), засновником якого є 

Татарбунарська міська рада, є комунальним  некомерційним закладом освіти, 

який забезпечує реалізацію права дитини на здобуття повної загальної 

середньої освіти та здійснює освітню діяльність на різних рівнях повної 

загальної середньої освіти (початкова, базова середня, профільна середня) та 

створений відповідно до чинного законодавства України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну  середню  освіту», 

іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГЛИБОКІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ «Глибоківський  

ЗЗСО І-ІІІ ст.». 

2.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Миру, 2, село Глибоке, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68113. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
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3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти визначені українська та російська мови навчання. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником, закладом освіти та відповідним 

закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття повної  загальної середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня;   

 формування гармонійної  особистості; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 
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 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями безперервної загальної  середньої  освіти  

в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 
5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня програма, 

що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  

варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 

5.3. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи,  

що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

5.4. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.5. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.6. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 

іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

5.7. Переведення учнів (вихованців) закладу освіти  до наступного класу 

здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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5.8. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.9. У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти за межі населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, 

подають до закладу освіти  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, 

що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.10.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.11. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  

не пізніше 1 липня наступного року. 

5.12. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.14. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки 

та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік канікул, тривалість 

яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 

5.15. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради та 

територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

5.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.17. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.19. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 
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відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.20. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу освіти 

завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок 

державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки 

України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5.22. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. За 

висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, 

інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і 

програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.23. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.24. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). 

5.25. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, 10-х класів 

нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а 

випускники 11-их класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у 

навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в 

навчанні випускникам 9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової 

загальної середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні 

успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

5.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України.  
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5.28. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.29. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.30. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.31. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності 

в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

5.32. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.33. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 

6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  

6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», даним 

Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.  

6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і 

виховується в закладі освіти і має право на: 
навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і 

засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 
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захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 
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Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в 

закладах освіти  системи загальної середньої освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі  освіти  не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.12. Педагогічні працівники закладу освіти  мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 
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6.23. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.24. Педагогічні працівники закладу  освіти підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність 

займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст 

другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-

методист» та інші. 

6.25. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається 

відповідно до чинного законодавства України керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства 

про працю України. 

6.26. Директор закладу освіти  призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права 

та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерством 

освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

Статутом закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 

посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 

6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, 

засновника та уповноважених ними органів. 
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6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу  освіти  

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу; 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:  
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 
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культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти  може 

порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких 

осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

 

7. Управління  закладом освіти 
7.1. Засновник закладу освіти: 

7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази та 

господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого 

та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію 

розвитку такого закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

7.2.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора закладу 

освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 

керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється директором закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

7.6. Директор закладу освіти : 
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 

і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок учнів; 
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відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої 

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири 

рази на рік. 

7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 
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педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 

трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти, засновник. 

7.10. Загальні збори: 
обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників; 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 

освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального 

закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 

процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 
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соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу 

навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, суспільства, 

держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального 

закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  
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7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 

організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план роботи 

закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього  процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 
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розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, 

держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 
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7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування на 

її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  
скликає і координує роботу піклувальної ради;  

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази закладу освіти; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Майно закладу освіти 

 

8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління. 
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8.2. Майно  закладу освіти  складають основні засоби та інші 

необоротні активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, 

передані йому на праві оперативного управління, вартість яких відображається 

у Зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської 

міської ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

10.12.2003 року серія ІІ-ОД № 003088 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 25,0 га земель резервного фонду 

(кадастровий номер земельної ділянки 5125081400:01:001:0669). 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 

9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної 

середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти 

відповідно до чинного законодавства України; 

надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад 

освіти.  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних 

коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників 

закладу освіти. 
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9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 

освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства. 

11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних 

умов визначаються спеціальними законами. 

 

12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 
12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом освіти. 
 
 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального закладу 

«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Татарбунарської районної 

ради Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 грудня 2020 року   

№ 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,  Білгород – 

Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – VIІI «Про зміну 

засновника комунальних закладів (установ, підприємств) розташованих на 

території Татарбунарської міської територіальної громади», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів»  Татарбунарської районної ради  Одеської області (ЄДРПОУ 

26110743). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

загальної середньої освіти  Татарбунарської міської ради з комунального  

закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської 

районної ради  Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 26110743 

на комунальний заклад «Дмитрівський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів»  Татарбунарської міської ради  Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 26110743. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Дмитрівський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради  

Одеської області у новій редакції (додається). 

 

4. Уповноважити директора комунального закладу «Дмитрівський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради  
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Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 81 - VIIІ 
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                                                                            «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                            рішенням Татарбунарської 

                                                                            міської ради 
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Татарбунари - 2021 рік



 

1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДМИТРІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – заклад освіти), засновником якого є 

Татарбунарська міська рада, є комунальним  некомерційним закладом освіти, 

який забезпечує реалізацію права дитини на здобуття повної загальної 

середньої освіти та здійснює освітню діяльність на різних рівнях повної 

загальної середньої освіти (початкова, базова середня, профільна середня) та 

створений відповідно до чинного законодавства України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну  середню  освіту», 

іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДМИТРІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ «Дмитрівський 

ЗЗСО І-ІІІ ст.». 

2.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Шкільна, 115, село Дельжилер, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68110. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
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3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти  визначена українська та російська мови навчання. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником, закладом освіти та відповідним 

закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття повної  загальної середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня;   

 формування гармонійної  особистості; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 
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 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями безперервної загальної  середньої  освіти  

в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 
5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня програма, 

що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  

варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 

5.3. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи,  

що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

5.4. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.5. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.6. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 

іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

5.7. Переведення учнів (вихованців) закладу освіти  до наступного класу 

здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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5.8. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.9. У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти за межі населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, 

подають до закладу освіти  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, 

що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.10.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.11. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  

не пізніше 1 липня наступного року. 

5.12. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.14. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки 

та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік канікул, тривалість 

яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 

5.15. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради та 

територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

5.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.17. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.19. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 



 

 

193 

відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.20. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу освіти 

завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок 

державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки 

України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5.22. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. За 

висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, 

інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і 

програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.23. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.24. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). 

5.25. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, 10-х класів 

нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а 

випускники 11-их класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у 

навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в 

навчанні випускникам 9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової 

загальної середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні 

успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

5.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України.  
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5.28. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.29. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.30. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.31. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності 

в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

5.32. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.33. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 

6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  

6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», даним 

Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.  

6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і 

виховується в закладі освіти і має право на: 
навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і 

засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 
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захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 
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Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в 

закладах освіти  системи загальної середньої освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі  освіти  не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.13. Педагогічні працівники закладу освіти  мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 
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6.27. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.28. Педагогічні працівники закладу  освіти підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність 

займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст 

другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-

методист» та інші. 

6.29. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається 

відповідно до чинного законодавства України керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства 

про працю України. 

6.30. Директор закладу освіти  призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права 

та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерством 

освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

Статутом закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 

посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 

6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, 

засновника та уповноважених ними органів. 
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6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу  освіти  

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу; 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:  
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 
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культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти  може 

порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких 

осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

 

7. Управління  закладом освіти 
7.1. Засновник закладу освіти: 

7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази та 

господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого 

та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію 

розвитку такого закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

7.2.1. Організовує та проводить конкурси на зайняття посаду директора закладу 

освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 

керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється директором закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

7.6. Директор закладу освіти : 
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 

і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок учнів; 
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відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої 

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири 

рази на рік. 

7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 
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педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 

трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти, засновник. 

7.10. Загальні збори: 
обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників; 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 

освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального 

закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 

процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 
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соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу 

навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, суспільства, 

держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального 

закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  
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7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 

організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план роботи 

закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього  процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 
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розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, 

держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 
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7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування на 

її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  
скликає і координує роботу піклувальної ради;  

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази закладу освіти; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Майно закладу освіти 

 

8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління. 
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8.2. Майно  закладу освіти  складають основні засоби та інші 

необоротні активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, 

передані йому на праві оперативного управління, вартість яких відображається 

у Зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської 

міської ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

26.05.2003 року серія ІІ-ОД № 003130 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 88,0 га земель резервного фонду 

(кадастровий номер земельної ділянки: 5125081900:01:001:2290). 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 

9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної 

середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти 

відповідно до чинного законодавства України; 

надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад 

освіти.  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних 

коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників 

закладу освіти. 
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9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 

освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства. 

11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних 

умов визначаються спеціальними законами. 

 

12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 
12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом освіти. 
 
 
 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 



 

 

210 

 
                                                                                              

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Нерушайська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської районної ради 

Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 грудня 2020 року   

№ 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,  Білгород – 

Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – VIІI «Про зміну 

засновника комунальних закладів (установ, підприємств) розташованих на 

території Татарбунарської міської територіальної громади», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Нерушайська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської районної ради Одеської області (ЄДРПОУ 

26133129). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

загальної середньої освіти Татарбунарської міської ради з комунального 

закладу  «Нерушайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської 

районної ради  Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 26133129 

на комунальний заклад «Нерушайський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів»  Татарбунарської міської ради  Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 26133129. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Нерушайський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради  

Одеської області у новій редакції (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу «Нерушайський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради 

Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 82 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №82 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

 
   

. 

      

 

  

 

 
                                                

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«НЕРУШАЙСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ І-ІІІ  СТУПЕНІВ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунари - 2021 рік



 

1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НЕРУШАЙСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – заклад освіти), засновником якого є 

Татарбунарська міська рада, є комунальним  некомерційним закладом освіти, 

який забезпечує реалізацію права дитини на здобуття повної загальної 

середньої освіти та здійснює освітню діяльність на різних рівнях повної 

загальної середньої освіти (початкова, базова середня, профільна середня) та 

створений відповідно до чинного законодавства України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі - орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну  середню  освіту», 

іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НЕРУШАЙСЬКИЙ  ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ «Нерушайський  

ЗЗСО І-ІІІ ст.». 

2.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Центральна, 36А, село Нерушай, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68128. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
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3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти  визначена українська мова навчання. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником, закладом освіти та відповідним 

закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття повної  загальної середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня;   

 формування гармонійної  особистості; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 
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 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями безперервної загальної  середньої  освіти  

в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 
5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня програма, 

що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  

варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 

5.3. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи,  

що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

5.4. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.5. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.6. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 

іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

5.7. Переведення учнів (вихованців) закладу освіти  до наступного класу 

здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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5.8. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.9. У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти за межі населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, 

подають до закладу освіти  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, 

що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.10.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.11. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  

не пізніше 1 липня наступного року. 

5.12. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.14. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки 

та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік канікул, тривалість 

яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 

5.15. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради та 

територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

5.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.17. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.19. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 
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відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.20. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу освіти 

завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок 

державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки 

України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5.22. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. За 

висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, 

інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і 

програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.23. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.24. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). 

5.25. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, 10-х класів 

нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а 

випускники 11-их класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у 

навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в 

навчанні випускникам 9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової 

загальної середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні 

успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

5.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України.  
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5.28. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.29. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.30. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.31. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності 

в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

5.32. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.33. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 

6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  

6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», даним 

Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.  

6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і 

виховується в закладі освіти і має право на: 
навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і 

засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 
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захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 
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Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в 

закладах освіти  системи загальної середньої освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі  освіти  не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.14. Педагогічні працівники закладу освіти  мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 
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6.31. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.32. Педагогічні працівники закладу  освіти підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність 

займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст 

другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-

методист» та інші. 

6.33. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається 

відповідно до чинного законодавства України керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства 

про працю України. 

6.34. Директор закладу освіти  призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права 

та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерством 

освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

Статутом закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 

посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 

6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, 

засновника та уповноважених ними органів. 
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6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу  освіти  

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу; 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:  
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 
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культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти  може 

порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких 

осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

 

7. Управління  закладом освіти 
7.1. Засновник закладу освіти: 

7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази та 

господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого 

та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію 

розвитку такого закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

7.2.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора закладу 

освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

 

225 

7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 

керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється директором закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

7.6. Директор закладу освіти : 
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 

і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок учнів; 



 

 

226 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої 

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири 

рази на рік. 

7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 
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педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 

трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти, засновник. 

7.10. Загальні збори: 
обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників; 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 

освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального 

закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 

процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 
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соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу 

навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, суспільства, 

держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального 

закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  
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7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 

організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план роботи 

закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього  процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 
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розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, 

держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 
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7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування на 

її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  
скликає і координує роботу піклувальної ради;  

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази закладу освіти; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Майно закладу освіти 

 

8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління.  
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8.2. Майно  закладу освіти  складають основні засоби та інші 

необоротні активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, 

передані йому на праві оперативного управління, вартість яких відображається 

у Зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської 

міської ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

27.09.2006 року серія ЯЯ № 205718 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 50,0 га земель резервного фонду 

(кадастровий номер земельної ділянки: 5125083400:01:001:0025). 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 

9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної 

середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти 

відповідно до чинного законодавства України; 

надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад 

освіти.  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних 

коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників 

закладу освіти. 
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9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 

освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства. 

11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних 

умов визначаються спеціальними законами. 

 

12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 
12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом освіти. 
 
 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу «Спаська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

Татарбунарської районної ради Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 грудня 2020 року   

№ 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,  Білгород – 

Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – VIІI «Про зміну 

засновника комунальних закладів (установ, підприємств) розташованих на 

території Татарбунарської міської територіальної громади», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Спаська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів»  Татарбунарської районної ради  Одеської області (ЄДРПОУ 

26110973). 
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2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

загальної середньої освіти Татарбунарської міської ради з комунального 

закладу «Спаська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Татарбунарської 

районної ради  Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 26110973 

на комунальний заклад «Спаський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів» Татарбунарської міської ради  Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 26110973. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Спаський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області у 

новій редакції (додається). 

 

4. Уповноважити директора комунального закладу «Спаський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів» Татарбунарської міської ради  

Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 83 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №83 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

 
   

. 

      

 

  

 

 
                                                

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«СПАСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ  

СТУПЕНІВ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунари - 2021 рік



 

1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СПАСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – заклад освіти), засновником якого є 

Татарбунарська міська рада, є комунальним  некомерційним закладом освіти, 

який забезпечує реалізацію права дитини на здобуття повної загальної 

середньої освіти та здійснює освітню діяльність на різних рівнях повної 

загальної середньої освіти (початкова, базова середня) та створений відповідно 

до чинного законодавства України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну  середню  освіту», 

іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СПАСЬКИЙ  ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ»ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ «Спаський  ЗЗСО 

І-ІІ ст.». 

2.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Центральна , 128, село Спаське, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68121. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
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3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти  визначена українська мова навчання. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником, закладом освіти та відповідним 

закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття базової  середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня;   

 формування гармонійної  особистості; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 
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 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями базової   середньої  освіти  в обсязі 

державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 
5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня програма, 

що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  

варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 

5.3. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи,  

що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

5.4. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.5. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.6. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 

іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

5.7. Переведення учнів (вихованців) закладу освіти  до наступного класу 

здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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5.8. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.9. У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти за межі  населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, 

подають до закладу освіти  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, 

що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.10.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.11. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  

не пізніше 1 липня наступного року. 

5.12. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.14. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки 

та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік канікул, тривалість 

яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 

5.15. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - дев’ятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради та 

територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

5.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.17. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.19. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 
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відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.20. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х,) класах закладу освіти 

завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок 

державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки 

України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5.22. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. За 

висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, 

інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і 

програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.23. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.24. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). 

5.25. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, класів нагороджуються 

похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в 

навчанні випускникам 9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової 

загальної середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні 

успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

5.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України.  

5.28. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 
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5.29. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.30. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.31. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності 

в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

5.32. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.33. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 

6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  

6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», даним 

Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.  

6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і 

виховується в закладі освіти і має право на: 
навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і 

засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-



 

 

243 

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 
Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 
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психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в 

закладах освіти  системи загальної середньої освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі  освіти  не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.15. Педагогічні працівники закладу освіти  мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

6.35. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  
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постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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6.36. Педагогічні працівники закладу  освіти підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність 

займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст 

другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-

методист» та інші. 

6.37. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається 

відповідно до чинного законодавства України керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства 

про працю України. 

6.38. Директор закладу освіти  призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права 

та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерством 

освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

Статутом закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 

посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 

6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, 

засновника та уповноважених ними органів. 

6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу  освіти  

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 
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інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу; 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:  
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 
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настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти  може 

порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких 

осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

 

7. Управління  закладом освіти 
7.1. Засновник закладу освіти: 

7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази та 

господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого 

та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку такого 

закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу освіти, у тому числі 

здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

7.2.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора закладу 

освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 

керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється директором закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

7.6. Директор закладу освіти : 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 

і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої 
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освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири 

рази на рік. 

7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 
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педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 

трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти, засновник. 

7.10. Загальні збори: 
обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників; 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 

освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального 

закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 

процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 
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соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу 

навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, суспільства, 

держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального 

закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  
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7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 

організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план роботи 

закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього  процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 
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розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, 

держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 
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7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування на 

її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  
скликає і координує роботу піклувальної ради;  

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази закладу освіти; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Майно закладу освіти 

 

8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління. 
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8.2. Майно  закладу освіти  складають основні засоби та інші 

необоротні активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, 

передані йому на праві оперативного управління, вартість яких відображається 

у Зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської 

міської ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

01.11.2002 року серія І-ОД № 001845 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 104,12 га земель резервного фонду. 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 
9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної 

середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти 

відповідно до чинного законодавства України; 

надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад 

освіти.  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних 

коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників 

закладу освіти. 
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9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 

освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства. 

11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних 

умов визначаються спеціальними законами. 

 

12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 
12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом освіти. 
 
 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Струмківський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний  навчальний заклад» 

Татарбунарського району Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 грудня 2020 року   

№ 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,  Білгород – 

Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – VIІI «Про зміну 

засновника комунальних закладів (установ, підприємств) розташованих на 

території Татарбунарської міської територіальної громади», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Струмківський навчально-виховний 

комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад»  Татарбунарського району   Одеської області (ЄДРПОУ 26110849). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу освіти  

Татарбунарської міської ради з  комунального закладу  «Струмківський 

навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»  Татарбунарського району   Одеської області, 

ідентифікаційний код юридичної особи 26110849 на комунальний заклад 

«Струмківський навчально-виховний комплекс  «Заклад загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»  Татарбунарської міської ради  

Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 26110849. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Струмківський навчально-

виховний комплекс  «Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів – заклад 
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дошкільної освіти» Татарбунарської міської ради  Одеської області у новій 

редакції (додається). 

 

4. Уповноважити директора комунального закладу «Струмківський 

навчально-виховний комплекс  «Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти»  Татарбунарської міської ради  Одеської 

області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 84 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №84 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

 
   

. 

      

 

  

 

 
                                                

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«СТРУМКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ  СТУПЕНІВ 

– ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунари - 2021 рік



 

1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТРУМКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ  

СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – заклад освіти), 

засновником якого є Татарбунарська міська рада, є комунальним  

некомерційним закладом освіти, який забезпечує реалізацію права дитини на 

здобуття повної загальної середньої освіти та здійснює освітню діяльність на 

різних рівнях дошкільної, повної загальної середньої освіти (початкова, базова 

середня, профільна середня) та створений відповідно до чинного законодавства 

України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» «Про повну загальну  

середню  освіту», іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТРУМКІВСЬКИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ  І-ІІІ  СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ»ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 

скорочена назва: КЗ «Струмківський НВК «ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО». 

2.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Перемоги, 97, село Струмок, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68120. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 
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відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 

3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти  визначена українська мова навчання. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього  процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником, закладом освіти та відповідним 

закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття дошкільної та повної  загальної середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня (вихованців);   

 формування гармонійної  особистості; 
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 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями безперервної загальної  середньої  освіти  

в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 

5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Дошкільний підрозділ: 

5.2.1. Забезпечує  належний  рівень дошкільної освіти  дітей  віком  до  шести  

(семи)  років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. 

5.2.2. Освітній  процес   у   дошкільному  підрозділі закладу освіти 

здійснюється відповідно до чинних освітніх програм розвитку, виховання і 

навчання дітей дошкільного віку,  затверджених МОН України. 

5.2.3. Режим роботи закладу освіти  (дошкільний підрозділ): п’ятиденний з 9 – 

годинним перебуванням дітей у дитячому садку, з 08.00 до 17.00. години. 

5.2.4. Приймання дітей дошкільного  віку  до  закладу освіти    комунальної    

форми    власності   здійснюється   на не конкурсній   основі   відповідно до 

території обслуговування.   

До першого  класу шкільного підрозділу переводяться діти,  як правило, із 

шести років. 

5.3.5. Приймання дітей дошкільного віку до закладу освіти здійснюється керівником 

протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, 

медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про 

епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. 

5.2.6. До закладу освіти  приймаються, як правило, діти віком від 2-років  за 

бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.2.7. Під час прийому дитини до закладу освіти, керівник зобов'язаний ознайомити 

батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчально-виховного 

комплексу, його Статутом, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

іншими документами, що регламентують його діяльність. 
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5.2.8. Діяльність дошкільного підрозділу  регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною 

радою, затверджується керівником закладу освіти. План на оздоровчий період 

додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою. 

5.2.9. Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 

31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня по 31 серпня 

поточного року. 

5.2.10. Дошкільний підрозділ відповідно до статутних цілей і завдань може надавати 

додаткові освітні послуги, які не визначені освітніми програмами, лише на основі 

угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах 

гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і 

науки  України  разом з Міністерством охорони здоров’я  України. 

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх 

послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного 

навчального закладу. 

5.2.11. Відрахування дітей з закладу освіти може здійснюватись у наступних 

випадках: 

якщо дитина дошкільного віку не відвідує заклад без поважних причин більше 

місяця; 

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість 

перебування у цьому типі навчального закладу (за згодою батьків); 

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які замінюють,  плати за 

утримання дитини дошкільного віку протягом двох місяців після встановленого 

терміну. 

5.2.12.  Батькам або особам, які їх замінюють, адміністрація закладу у письмовій формі 

повідомляє про відрахування дитини дошкільного віку з закладу освіти не менше ніж  за  

10 днів до передбачуваної дати відрахування. 

5.2.13. За дитиною дошкільного віку зберігається місце в закладі освіти у разі її 

хвороби, карантину, на літній період (до 75 днів), на час хвороби або відпустки батьків 

або осіб, які їх замінюють. 

5.2.14. Про термін і причину невідвідування (крім хвороби) вихованцями, учнями 

закладу освіти  батькам дитини необхідно завчасно письмово повідомити 

адміністрацію закладу. 

5.2.15. Порядок та розмір плати за утримання дитини дошкільного віку у 

закладі освіти  визначається відповідно до чинного законодавства України. 

5.3. Шкільний підрозділ: 
5.3.1. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня програма, 

що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  

варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 
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5.3.2. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи,  

що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

5.3.3. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.3.4. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.3.5. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 

іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. Переведення учнів 

(вихованців) закладу освіти  до наступного класу здійснюється у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки України. 

5.1.6. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.3.7.  У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти за межі населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, 

подають до закладу освіти  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, 

що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.3.8.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.3.9. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  

не пізніше 1 липня наступного року. 

5.3.10. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.3.12. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки 

та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік канікул, тривалість 

яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 

5.3.13. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради та 

територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

5.3.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-
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гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.3.15. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.3.17. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.3.18. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.3.19.Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу освіти завершується 

державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної 

підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5.3.20. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли 

програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків або 

осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. За 

висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, 

інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і 

програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.3.21. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.3.22. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). 
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5.3.23. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.3.24.За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, 10-х класів нагороджуються 

похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-их 

класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або 

срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам 

9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової загальної середньої 

освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні 

встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

5.3.25.. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний 

ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти 

здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення 

державної підсумкової атестації визначається Порядком проведення державної 

підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України.  

5.3.26. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.3.27. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.3.28. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.3.29. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності 

в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

5.3.30. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.3.31. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 

6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  
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6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», даним Статутом, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти.  

6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і 

виховується в закладі освіти і має право на: 
навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і 

засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 
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відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього  трудового 

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 

Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в 

закладах освіти  системи загальної середньої, дошкільної  освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі освіти  не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.16. Педагогічні працівники закладу освіти  мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 



 

 

270 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

6.39. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.40. Педагогічні працівники  закладу  освіти підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність 

займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст 

другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-

методист» та інші. 

6.41. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається 

відповідно до чинного законодавства України керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства 

про працю України. 

6.42. Директор  закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права 

та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерством 

освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

Статутом закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 
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посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 

6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, 

засновника та уповноважених ними органів. 

6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу освіти   

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу; 
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вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми дошкільної, повної загальної середньої освіти, їх виховання і 

зобов'язані:  
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може порушувати 

в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому 

числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

7. Управління  закладом освіти 

7.1. Засновник закладу освіти: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази та 

господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого 

та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію 

розвитку такого закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

7.2.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора закладу 

освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 
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керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється керівником закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

7.6. Директор  закладу освіти : 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 

і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту дошкільної, загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири 

рази на рік. 
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7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітньому  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 

трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти , засновник. 

7.10. Загальні збори: 

обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників; 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 
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сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 

освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального 

закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 

процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу 

навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, суспільства, 

держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 
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чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального 

закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  

7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 

організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план роботи 

закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 
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освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 

розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян, у тому числі іноземних. 
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Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, 

держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу  

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування на 

її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  

скликає і координує роботу піклувальної ради;  

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 
вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази закладу освіти; 
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стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Майно закладу освіти 

 

8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління. 

8.2. Майно закладу освіти складають основні засоби та інші необоротні 

активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, передані йому 

на праві оперативного управління, вартість яких відображається у Зведеному 

балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської міської 

ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

06.05.2002 року серія І-ОД № 004232 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 94,80 га земель резервного фонду 

(кадастровий номер земельної ділянки: 5125084700:01:001:1681). 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 

9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом дошкільної, 

загальної середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти  

відповідно до чинного законодавства України; 
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надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази н закладу освіти ; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать  заклад 

освіти .  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних 

коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників 

закладу освіти. 

9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної 

середньої освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства. 

11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних 

умов визначаються спеціальними законами. 
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12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом освіти. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний  баланс і 

представляє його засновнику. 

12.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання закладу освіти  

переходять до правонаступників відповідно до  чинного  законодавства України 

або визначених закладів освіти. 

 

13. Заключні положення 

 

13.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 

13.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

засновника та реєструється у порядку встановленому чинним законодавством 

України. 

 
 

 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Татарбунарська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 ім.В.З.Тура» Татарбунарської 

районної ради Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 грудня 2020 року   

№ 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,  Білгород – 

Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – VIІI «Про зміну 

засновника комунальних закладів (установ, підприємств) розташованих на 

території Татарбунарської міської територіальної громади», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Татарбунарська  загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів  № 1 ім.В.З.Тура»  Татарбунарської районної ради  Одеської області 

(ЄДРПОУ 26110766). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

загальної середньої освіти  Татарбунарської міської ради з комунального 

закладу  «Татарбунарська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 1 

ім.В.З.Тура»  Татарбунарської районної ради  Одеської області, ідентифікаційний 

код юридичної особи 26110766 на комунальний заклад «Татарбунарський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів ім. В.З.Тура»  Татарбунарської міської 

ради  Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 26110766. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Татарбунарський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів ім. В.З.Тура»  Татарбунарської міської 

ради  Одеської області у новій редакції (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу «Татарбунарський 

заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів ім. В.З.Тура»  Татарбунарської 

міської ради  Одеської області подати на реєстрацію установчі документи 

згідно чинного законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 85 - VIIІ 
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Татарбунари - 2021 рік



 

1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТАТАРБУНАРСЬКИЙ ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ім. В.З.ТУРА» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – 

заклад освіти), засновником якого є Татарбунарська міська рада, є комунальним  

некомерційним закладом освіти, який забезпечує реалізацію права дитини на 

здобуття повної загальної середньої освіти та здійснює освітню діяльність на 

різних рівнях повної загальної середньої освіти (початкова, базова середня, 

профільна середня) та створений відповідно до чинного законодавства України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну  середню  освіту», 

іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТАТАРБУНАРСЬКИЙ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ім. В.З.ТУРА» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: 

КЗ «Татарбунарський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. В.З.Тура». 

2.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Барінова, 10, місто Татарбунари, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68100. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
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3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти  визначена українська мова навчання. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником, закладом освіти та відповідним 

закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття повної  загальної середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня;   

 формування гармонійної  особистості; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 
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 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і 

громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями безперервної загальної  середньої  освіти  

в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 
5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня програма, 

що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, розроблених та 

затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  

варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 

5.3. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи,  

що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та здобуття освіти на 

рівні державних стандартів. 

5.4. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.5. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.6. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 

іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

5.7. Переведення учнів (вихованців) закладу освіти  до наступного класу 

здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
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5.8. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.9. У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти  

заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт 

зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.10.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.11. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  

не пізніше 1 липня наступного року. 

5.12. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.14. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки 

та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік канікул, тривалість 

яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 

5.15. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради та 

територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять 

та консультацій з учнями. 

5.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.17. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.19. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 



 

 

291 

відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.20. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу освіти 

завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок 

державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки 

України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5.22. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. За 

висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, 

інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і 

програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.23. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.24. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). 

5.25. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, 10-х класів 

нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а 

випускники 11-их класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у 

навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в 

навчанні випускникам 9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової 

загальної середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні 

успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

5.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України.  
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5.28. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.29. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.30. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.31. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності 

в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

5.32. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.33. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 

6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  

6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», даним 

Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.  

6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і 

виховується в закладі освіти і має право на: 
навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і 

засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 

науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 
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захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за 

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу, дотримуватися етичних норм; 

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 
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Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в 

закладах освіти  системи загальної середньої освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі  освіти  не допускаються особи, яким 

вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.17. Педагогічні працівники закладу освіти  мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 
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6.43. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати 

невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.44. Педагогічні працівники закладу  освіти підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність 

займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст 

другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-

методист» та інші. 

6.45. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається 

відповідно до чинного законодавства України керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства 

про працю України. 

6.46. Директор закладу освіти  призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права 

та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерством 

освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового  розпорядку та 

Статутом закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 

посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 

6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, 

засновника та уповноважених ними органів. 
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6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу  освіти  

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу; 

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:  
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 
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культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

трудовогорозпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти  може 

порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких 

осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

 

7. Управління  закладом освіти 
7.1. Засновник закладу освіти: 

7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази та 

господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого 

та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію 

розвитку такого закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

7.2.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора закладу 

освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 

керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється директором закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

7.6. Директор закладу освіти : 
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 

і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок учнів; 
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відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої 

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири 

рази на рік. 

7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 
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педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні 

збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 

трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти, засновник. 

7.10. Загальні збори: 
обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників; 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 

освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального 

закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 

процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 
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соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу 

навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, суспільства, 

держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального 

закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  
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7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 

організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план роботи 

закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього  процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення 

оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 
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розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, 

держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 
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7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування на 

її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  
скликає і координує роботу піклувальної ради;  

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази закладу освіти; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Майно закладу освіти 

 

8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління. 



 

 

306 

8.2. Майно  закладу освіти  складають основні засоби та інші 

необоротні активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, 

передані йому на праві оперативного управління, вартість яких відображається 

у Зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської 

міської ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

01.11.2002 року серія І-ОД № 001845 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 104,12 га земель резервного фонду ( 

кадастровий номер земельних ділянок: 5125010100:01:001:1700, 

5125010100:01:001:1701). 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 
9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної 

середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти 

відповідно до чинного законодавства України; 

надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад 

освіти.  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних 
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коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників 

закладу освіти. 

9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 

освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства. 

11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних 

умов визначаються спеціальними законами. 

 

12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 
12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом освіти. 
 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Татарбунарський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Татарбунарського району Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 грудня 2020 року   

№ 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,  Білгород – 

Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – VIІI «Про зміну 

засновника комунальних закладів (установ, підприємств) розташованих на 

території Татарбунарської міської територіальної громади», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Татарбунарський навчально-виховний 

комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»  Татарбунарського 

району   Одеської області (ЄДРПОУ 25815008). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

загальної середньої освіти  Татарбунарської міської ради з комунального 

закладу  «Татарбунарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Татарбунарського району Одеської області, 

ідентифікаційний код юридичної особи 25815008 на комунальний заклад 

«Татарбунарський  навчально-виховний комплекс  «Заклад загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів – гімназія» Татарбунарської міської ради  Одеської 

області, ідентифікаційний код юридичної особи 25815008. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Татарбунарський навчально-

виховний комплекс  «Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів – 

гімназія»  Татарбунарської міської ради  Одеської області у новій редакції 

(додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу «Татарбунарський 

навчально-виховний комплекс  «Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів – гімназія»  Татарбунарської міської ради  Одеської області подати на 

реєстрацію установчі документи згідно чинного законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 86 - VIIІ 
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                                                                            «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №86 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 
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СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«ТАТАРБУНАРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ  

СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 
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1. Загальні положення 

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТАТАРБУНАРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО 

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-

ІІІ  СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі за текстом – заклад освіти), засновником якого є 

Татарбунарська міська рада, є комунальним  некомерційним закладом освіти, 

який забезпечує реалізацію права дитини на здобуття повної загальної 

середньої освіти та здійснює освітню діяльність на різних рівнях повної 

загальної середньої освіти (початкова, базова середня, профільна середня, 

гімназична освіта) та створений відповідно до чинного законодавства 

України.  
1.2. Заклад освіти підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.3. Заклад освіти за організаційно-правовою формою є комунальним 

закладом, який заснований на базі відокремленої частини майна спільної 

комунальної власності Татарбунарської  міської ради .   

1.4. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого  

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.5. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну  середню  освіту», 

іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження навчального закладу 
 

2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТАТАРБУНАРСЬКИЙ 

НАВЧАЛЬНО ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ  СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ 

«Татарбунарський НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст. – гімназія»». 

2.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Князєва, 5, місто 

Татарбунари, Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68100. 

 

3. Правовий статус закладу освіти  

3.1. Заклад освіти  є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної 

особи закладу освіти набуває з дня її державної реєстрації. 

3.2. Заклад освіти  має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.3. Заклад освіти  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

згідно з чинним законодавством України. Заклад освіти не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника. 

3.4. Заклад освіти  має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 
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відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 

3.5. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

3.6. У закладі освіти  визначена українська мова навчання. 

3.7. Заклад освіти  має право: 

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану (додатку до 

освітньої програми); 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами 

та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову 

роботу, що не суперечить законодавству України; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України; 

мати в постійному користуванні земельну ділянку. 

3.8. У закладі освіти  створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів та інші творчі групи відповідно до потреб, можливостей та 

професійної підготовки педагогічних працівників закладу освіти. 

3.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для 

його організації забезпечуються засновником, закладом освіти та 

відповідним закладом охорони здоров’я. 

3.10. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

4. Мета і предмет діяльності  закладу освіти  

4.1. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації  права 

громадян на  здобуття повної  загальної середньої освіти.  

4.2. Основними завданнями закладу освіти є:  

 створення умов для різнобічного розвитку учня;   

 формування гармонійної  особистості; 
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 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського 

народу та інших народів і націй; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

 збереження  та зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я;  

 формування основних норм загальнолюдської моралі;  

 створення умов  для здобуття учнями безперервної загальної  середньої  

освіти  в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти;  

 розвитку їх творчих здібностей і нахилів; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань. 

 

5. Організація діяльності закладу освіти 

 

5.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 

закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти. 

5.2. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  освітня 

програма, що  складається  на  основі  Типових навчальних планів, 

розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією  варіативної частини і визначенням профілю навчання.  

Освітня програма закладу освіти  погоджується педагогічною радою  і 

затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти. 

У вигляді додатків до освітньої програми  додаються робочий  навчальний 

план. 

5.3. Відповідно до освітньої програми  педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні  посібники, 

що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-

методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  

навчальної роботи,  що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  

та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

5.4. Заклад освіти  здійснює освітній процес за  денною формою навчання. 

5.5. Зарахування учнів (вихованців) до закладу освіти  здійснюється 

за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), 

паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 

5.6. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом          

будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до 
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іншого закладу освіти  здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

5.7. Переведення учнів (вихованців) закладу освіти  до наступного класу 

здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

5.8. У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до 

закладу освіти  заяву із зазначенням причини вибуття. 

5.9. У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної 

середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу 

освіти  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує 

факт зарахування дитини до іншого закладу освіти  . 

5.10.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, 

встановлюються педагогічною радою в межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.11. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і 

закінчуються  не пізніше 1 липня наступного року. 

5.12. Навчальний рік поділяється на семестри. 

5.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

5.14. За рішенням педагогічної ради  з урахуванням місцевих умов, 

специфіки та профілю закладу освіти  щорічно затверджується графік 

канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 

календарних днів. 

5.15. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради 

та територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної 

служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних 

занять та консультацій з учнями. 

5.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором.  

5.17. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять  у закладі освіти 

проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття 

та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення 

освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і 

обдарувань. 

5.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 



 

 
315 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних 

особливостей учнів. 

5.19. У закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

учнів. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

5.20. Переведення і випуск учнів закладу освіти визначається 

Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу освіти 

завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок 

державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки 

України. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я  або з інших поважних причин 

можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку 

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством 

охорони здоров’я України. 

5.22. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють направляються для обстеження фахівцями. 

За висновками фахівців такі учні можуть продовжувати навчання в 

спеціальних, інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними 

навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

5.23. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, 

інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану 

до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.24. За результатами навчання учням видається відповідний документ 

(свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню 

освіту). 

5.25. Випускники основної та старшої школи, які не мають річного 

оцінювання з будь-яких предметів та державної підсумкової атестації, для 

отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне 

оцінювання за екстернатною формою. 

5.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8-х, 10-х класів 

нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а 
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випускники 11-их класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у 

навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в 

навчанні випускникам 9-их класів видається свідоцтво про здобуття  базової 

загальної середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за 

відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки 

України. 

5.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України.  

5.28. Виховання учнів у закладі освіти  здійснюється під час проведення 

уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.29. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених 

у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.30. У закладі освіти  забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

5.31. Залучення учнів до вступу у будь-які об'єднання громадян, громадсько-

політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до 

діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та 

політичних акціях забороняється. 

5.32. Дисципліна в закладі освіти  досягається на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та Статуту навчального закладу. 

5.33. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

 

 

6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу 

 
6.1. Учасниками освітнього  процесу в навчальному закладі є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні працівники; 

медичний працівник; 

інші працівники й спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють.  

6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки 

визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», даним Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку 

закладу освіти.  
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6.3. Учень (вихованець) закладу освіти – особа, яка навчається і 

виховується в закладі освіти і має право на: 
навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих 

ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів 

і засобів навчання; 

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

відзначення успіхів у своїй діяльності; 

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

повагу людської гідності; 

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за 

будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю 

здобувача освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

користування бібліотекою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

 

6.4. Учні (вихованці) закладу освіти  зобов'язані: 
виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану 

за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 
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дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх 

послуг (за його наявності); 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт 

чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

6.6. Педагогічні працівники закладу освіти. 

Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень 

професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, 

фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні 

обов'язки в закладах освіти  системи загальної середньої освіти. 

6.7. До педагогічної діяльності у закладі  освіти  не допускаються особи, 

яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік 

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється чинним законодавством України. 

6.8 Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими законодавчими актами України. 

6.18. Педагогічні працівники закладу освіти  мають право на: 

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання 

в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі; 

педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

користування бібліотекою  закладу освіти; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 
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справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

захист професійної честі та гідності; 

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у 

порядку, передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

6.47. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:  

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти 

передбачених нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних 

засобів, іншим шкідливим звичкам; 

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком 

якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, 

вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків 

не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.48. Педагогічні працівники закладу  освіти підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх 

відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія 

(спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути 

присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь)-

методист», «педагог-організатор-методист» та інші. 

6.49. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається 

відповідно до чинного законодавства України керівником закладу освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що передбачається робочим навчальним  планом, або за 

письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного 

законодавства про працю України. 

6.50. Директор закладу освіти  призначає класних керівників, 

завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними 

ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими 

актами Міністерством освіти і науки України, Правилами внутрішнього 

трудового  розпорядку та Статутом закладу освіти.      

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, не виконують 

посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту) або за 
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результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи згідно із чинним законодавством про працю України. 

6.16. Права і обов'язки інших працівників регулюються трудовим 

законодавством України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового  

розпорядку закладу освіти. 

6.17. Трудовий колектив має повноваження, які надаються 

законодавством. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова 

організація. Основною формою здійснення повноважень трудового 

колективу є загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше 

ніж раз на рік. 

6.18. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладання 

колективного договору адміністрації навчального закладу з профспілковою 

організацією. 

6.19. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів 

працюючих, засновника та уповноважених ними органів. 

6.20. Трудові відносини працівників та адміністрації закладу  освіти  

регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими 

інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.). 

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які 

постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили 

булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними 

представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі 

освіти та його освітньої діяльності; 

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки 

булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника 

освітнього процесу; 
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вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:  

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 

мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та 

майнового стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо 

випадків булінгу (цькування); 

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

6.22.Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть 

встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти. 

6.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених чинним законодавством України, заклад освіти  може 

порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких 

осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 

 

7. Управління  закладом освіти 
7.1. Засновник закладу освіти: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7.1.1. Здійснює передачу коштів для фінансування закладу освіти згідно з 

затвердженим бюджетним розписом, поліпшення матеріально-технічної бази 

та господарського обслуговування в межах затвердженого кошторису на 

відповідний бюджетний рік. 

7.1.2. Затверджує статутні документи закладу освіти, їх нову редакцію та 

зміни до них. 

7.1.3. Погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого майна, списання майна. 

     7.1.4. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти 

стратегію розвитку такого закладу; 

      7.1.5. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

 

7.2. Орган управління: 

7.2.1. Організовує та проводить конкурси на зайняття посаду директора 

закладу освіти. 

7.2.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників закладу освіти.  

7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу освіти. 

7.2.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності закладу освіти в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.5. Укладає контракт з директором закладу освіти, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.2.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

7.2.7. Здійснює управління діяльністю  закладу освіти та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

7.2.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти. 

7.2.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.  

7.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7.2.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора закладу освіти. 

7.3. Управління закладом  освіти здійснюється відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  

здійснює його директор. Ліквідація, реорганізація, злиття, приєднання, 

перетворення, поділ, зміна правового режиму майна  закладу освіти 

здійснюється виключно за рішенням Татарбунарської міської ради. 

7.4. Директор закладу освіти призначається на посаду начальником відділу 

освіти, з числа претендентів, що  є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, на підставі конкурсного 



 

 
324 

відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду 

керівників закладів комунальної форми власності, затвердженого рішенням 

сесії Татарбунарської міської ради. 

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних, технічних, 

медичних та інших працівників здійснюється директором закладу освіти, з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

7.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти  створюється 

колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського 

самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом закладу освіти.  

Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, тощо, 

положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки 

України.  

7.6. Директор закладу освіти : 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення 

фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній  процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої 

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти  та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 

учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного 

або психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної 

виконавчої влади тощо; 

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила 

внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції працівників; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу. 

7.7. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно 
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діючого колегіального органу управління закладом. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як 

чотири рази на рік. 

7.8. Педагогічна рада розглядає питання: 
удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу; 

планування та режиму роботи закладу освіти; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у 

навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу освіти, 

співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників 

закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, 

які беруть участь в організації освітнього  процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

навчального закладу. 

7.9. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є 

загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від 

таких трьох категорій: 

працівників закладу освіти  – зборами трудового колективу; 

учнів закладу  освіти другого ступеня – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти , учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор 

закладу освіти, засновник. 

7.10. Загальні збори: 
обирають раду  закладу освіти , її голову, встановлюють термін їх 

повноважень; 

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності закладу освіти; 
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затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників; 

7.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. 

7.12. Метою діяльності ради є: 
сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об'єднання зусиль 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом освіти; 

розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

освітнього  процесу. 

7.13. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

освітнього процесу; 

формування навичок здорового способу життя;  

створення належного педагогічного клімату в закладі освіти; сприяння 

духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка 

громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення 

процесу навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);  

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

7.14. До ради обираються пропорційно представники від 

педагогічного колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеня навчання, батьків і 

громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються 

загальними зборами закладу освіти. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин 

приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

7.15. Рада закладу освіти діє на засадах: 
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пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів, особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами 

колективу. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не 

меншою чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

7.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту 

навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного 

колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, 

громадськості. 

У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 

7.18. До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти. 

Очолює раду  закладу освіти  голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть 

бути директор та його заступники.  

7.19. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

7.20. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що 

стосуються діяльності закладу освіти , пов'язаної з організацією навчально-

виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.21. Рада закладу освіти: 
організовує виконання рішень загальних зборів колективу; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією закладу освіти розглядає і затверджує   план 

роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією закладу освіти здійснює контроль за виконанням 

Статуту закладу освіти; 

затверджує режим роботи закладу освіти; 

сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи   її 

доцільність в органах виконавчої влади; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 
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можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з     

питань навчально-виховної та господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення доброчинних  акцій;  

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління 

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

освітнього  процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до 

проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями 

(вихованцями); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь, за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 

розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.22. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і 

діяти піклувальна рада . 

7.23. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання 

виховання. 

7.24. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, закладом освіти, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 
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корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального 

закладу; 

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом 

освіти; 

7.25. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти 

шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради у освітній  процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.26. Піклувальна рада діє на засадах: 
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

7.27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

зазначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на 

рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і 

більше її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, 

у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу 

закладу освіти ,  батьків, громадськості.  

Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

7.28. Очолює піклувальну раду голова, яка обирається шляхом голосування 

на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.        

7.29. Голова піклувальної ради:  
скликає і координує роботу піклувальної ради;  
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готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з 

питань, віднесених до її повноважень; 

має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

7.30. Піклувальна рада має право: 
вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 

загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-

технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, 

корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;  

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази закладу освіти; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);  

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи   

закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 

представники учнівського самоврядування. 

7.31. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

8. Майно закладу освіти 

 

8.1. Майно закладу освіти є спільною комунальною власністю  

Татарбунарської міської ради і закріплюється за закладом освіти на праві 

оперативного управління. 

8.2. Майно  закладу освіти  складають основні засоби та інші 

необоротні активи, а також цінності, які є власністю територіальної громади, 

передані йому на праві оперативного управління, вартість яких 

відображається у Зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу 

освіти Татарбунарської міської ради. 

8.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства України  

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність 

за дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, кабінетів обслуговуючої 

праці, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного 

кабінету, їдальні, буфету тощо. 

8.5.   Відповідно до Державного акту на право постійного користування від 

01.11.2002 року серія І-ОД № 001844 закладу освіти  надано в постійне 

користування земельну ділянку площею 106,60 га земель резервного фонду 
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(кадастровий номер земельних ділянок: 5125010100:01:001:1703, 

5125010100:01:001:1702). 

 

9. Фінансування закладу освіти 

 

9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансування закладу освіти  проводиться відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів України. 

9.3. Джерелами фінансування закладу є: 

кошти державного, обласного, міського бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної 

середньої освіти; 

благодійні внески юридичних та фізичних осіб, отримані закладом освіти 

відповідно до чинного законодавства України; 

надходження від використання земельної ділянки, які використовуються для 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

9.4. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається законодавством, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад 

освіти.  

9.5. За рішенням засновника закладу освіти  бухгалтерський облік 

здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

9.6. Заклад освіти  має право згідно із законодавством на придбання та оренду 

необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок 

власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов 

працівників закладу освіти. 

9.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 
10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

10.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства України 

укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 
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установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями 

інших країн. 

10.3. Участь закладу освіти  у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

11. Контроль за діяльністю закладу освіти  

 
11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 

освіти. 

11.2. Державний контроль за діяльністю закладу освіти  здійснюють 

Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до 

сфери управління яких належить заклад, Державна служба якості освіти. 

11.3. Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається 

органом ліцензування відповідно до законодавства. 

11.5. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. 

Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо 

доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до 

ліцензійних умов визначаються спеціальними законами. 

 

12. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) закладу освіти приймає засновник. 

12.2. Ліквідація закладу освіти проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління закладом освіти. 
 
 
 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Татарбунарський районний будинок дитячої 

та юнацької творчості Татарбунарської 

районної ради Одеської області» 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Татарбунарський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості Татарбунарської районної ради Одеської 

області»  (ЄДРПОУ 26249079). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

позашкільної освіти  Татарбунарської міської ради з комунального  закладу 

«Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості 

Татарбунарської районної ради Одеської області», ідентифікаційний код 

юридичної особи 26249079 на комунальний заклад «Татарбунарський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської міської ради  Одеської 

області, ідентифікаційний код юридичної особи 26249079. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Татарбунарський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської міської ради  Одеської 

області у новій редакції (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу «Татарбунарський 

будинок дитячої та юнацької творчості»Татарбунарської міської ради  

Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 87 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №87 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ТАТАРБУНАРСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ»ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 
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м. Татарбунари 2021 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Комунальний заклад «ТАТАРБУНАРСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ 

ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ – комплексний позашкільний заклад освіти, який здійснює навчання 

і виховання вихованців, учнів і слухачів у позаурочний та позанавчальний 

час. 

1.2. Засновником (власником)закладу освіти є Татарбунарська міська 

рада Одеської області – переданий Татарбунарською міською радою в 

оперативне управління відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

1.3. Заклад освіти є неприбутковим закладом, фінансування якого 

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. 

1.4. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 

наказами галузевого Міністерства України, інших центральних органів 

виконавчої влади, рішеннями Татарбунарської міської ради, наказами 

начальника  відділу освіти Татарбунарської міської ради, іншими 

нормативно-правовими актами та цим Статутом. 

1.5. Мова навчання і виховання у позашкільному закладі освіти 

визначається  Конституцією України і відповідним законом України. 

 

2. Найменування та місцезнаходження закладу освіти  

 

2.1. Повна назва навчального закладу: Комунальний заклад 

«ТАТАРБУНАРСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

2.2. Скорочена назва: КЗ«БДЮТ». 

2.3. Юридична адреса: 68100, Одеська область, Білгород-

Дністровський район, м.Татарбунари,  вул. Соборна, 9.  

 

3. Організаційно-правові засади діяльності закладу освіти  

 

3.1. Заклад освіти засновано на майні комунальної  власності 

http://osvita.ua/legislation/law/2227
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Татарбунарської міської ради, яке закріплюється за відділом освіти 

Татарбунарської міської ради на праві оперативного управління. 

3.2. Закладо світи є юридичною особою з правом мати рахунки в 

банківських установах, фірмові бланки, печатку і штамп із своїм 

найменуванням, ідентифікаційний номер та власну атрибутику. 

3.3. Заклад освіти є юридичною особою і діє на підставі статуту, 

затвердженого засновником. 

3.4. Повноваження з управління майном здійснюється 

Татарбунарською міською радою. 

3.5. Повноваження з управління діяльністю закладу освіти 

здійснюється відділом освіти Татарбунарської міської ради,якому подаються 

на затвердження помісячні плани використання бюджетних коштів, річний 

кошторис. 

3.6. Заклад освіти має право від свого імені укладати договори 

(контракти, угоди), набувати майнові та особисті немайнові права, бути 

позивачем та відповідачем в судах різної юрисдикції.  

 

4. Організація діяльності закладу освіти 
 

4.1. Заклад освіти у своїй діяльності підпорядковується відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

4.2. Структура та штат закладу освіти розробляються його керівником 

у межах видатків на оплату праці та затверджуються відділом освіти 

Татарбунарської міської ради. 

4.3. Заклад освіти працює за річним планом роботи, погодженим з 

відділом освіти Татарбунарської міської ради. 

4.4. Головна мета закладу освіти: 

 створення умов для багатопрофільного навчання дітей та учнівської 

молоді у гуртках та творчих об’єднаннях за інтересами; 

 забезпечення їхнього творчого, інтелектуального, духовного та 

фізичного розвитку у вільний від навчання час; 

 задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному 

визначенні. 

4.5. Головні завдання закладу освіти: 
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 виховання громадянина України; 

 вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського 

досвіду; 

 виховання у вихованців і слухачів поваги до Конституції України, прав 

і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії; 

 виховання у вихованців і слухачів патріотизму, любові до України, 

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського 

народу, а також інших націй та народів; 

 виховання у вихованців і слухачів шанобливого ставлення до родини та 

людей похилого віку; 

 створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного 

розвитку вихованців і слухачів; 

 формування у вихованців і слухачів свідомого й відповідального 

ставлення  до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної 

поведінки; 

 задоволення освітньо-культурних потреб вихованців і слухачів, які не 

забезпечуються іншими складовими структури освіти; 

 задоволення потреб вихованців і слухачів у професійному 

самовизначенні та творчій самореалізації; 

 пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих 

вихованців і слухачів; 

 удосконалення фізичного розвитку вихованців і слухачів; 

 організація дозвілля вихованців і слухачів, пошук нових форм, 

профілактики бездоглядності, правопорушень; 

 виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого 

ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; 

 формування здорового способу життя вихованців і слухачів; 

 здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи. 

4.6. Заклад освіти може здійснювати роботу за такими напрямами: 

 художньо-естетичний; 

 туристсько-краєзнавчий; 

 еколого-натуралістичний; 

 дослідницько-експериментальний; 

 соціально-реабілітаційний; 

 військово-патріотичний; 

 оздоровчий; 
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 гуманітарний. 

4.7. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за реалізацію головних завдань, дотримання умов, що 

визначаються за результатами атестації, безпечні умови освітньої діяльності, 

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі 

зобов’язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни. 

4.8. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються відповідно до чинного законодавства договорами, що 

між ними укладені. 

4.9. Заклад освіти проводить навчально-виховну, інформаційно-

методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну роботу. 

4.10. Заклад освіти самостійно планує роботу. Річний план відображає 

найголовніші питання роботи навчального закладу. 

Основними документами, що регулюють освітній процес, є мережа 

гурткової роботи та робочий навчальний план, що затверджуються відділом 

освіти Татарбунарської міської ради та складаються відповідно до інтересів, 

попиту дітей і молоді громади, їхніх батьків та педагогічних кадрів закладу 

освіти. 

4.11. Щоденна кількість і послідовність занять гуртків, груп, об’єднань 

визначається розкладом, що складається відповідно до санітарних і 

гігієнічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом закладу освіти і 

затверджується директором закладу освіти. 

Заняття гуртків різних напрямів можуть проводитися протягом тижня 

згідно з розкладом. 

4.12. Освітній процес у закладі освіти здійснюється за типовими 

навчальними планами та адаптованими програмами, а також за авторськими, 

затвердженими у встановленому порядку. 

4.13. Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням 

типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних 

планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в 

установленому порядку. 

Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і 

такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання в групах 

або об’єднаннях. Залежно від специфіки гуртка, творчого об’єднання, 

навчання може проводитися від одного місяця до кількох років. 
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4.14. Індивідуальне та групове навчання у закладі освіти проводиться 

відповідно до  Положення  про порядок організації індивідуальної та 

групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 року  №651 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008  року 

№ 1123), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 оку. за 

№ 1036\9635 (із змінами). 

4.15. Середня наповнюваність гуртків, груп, студій та інших творчих 

об’єднань у закладі освіти становить 10-15вихованців, учнів і слухачів. 

Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, 

становить не більше 5 вихованців, учнів і слухачів. 

Наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань 

установлюється директором закладу освіти залежно від їх профілю, 

навчальних планів і програм та можливостей організації освітнього і 

тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів, 

вимог дотримання техніки безпеки і становить не більш як 25 вихованців, 

учнів і слухачів. 

4.16. Прийом вихованців, учнів і слухачів до навчального закладу 

може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення 

комплектування гуртків та інших творчих об’єднань) за їхнім бажанням та за 

згодою батьків або осіб, що їх замінюють, як на без конкурсній основі, так і 

за конкурсом, умови якого розробляються закладом освіти. 

До закладу освіти зараховуються вихованці, учні і слухачі віком                  

від 4 до 18 років, які можуть навчатися в одновікових або різновікових 

гуртках. 

4.17. Освітній процес у закладі освіти здійснюється диференційовано 

(відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їхнього віку, психофізичних 

особливостей та стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм 

роботи: заняття, гурткової роботи, клубної роботи, лекції, індивідуального 

заняття, конференції, семінару, курсів, читання, вікторин, концерту, 

змагання, навчально-тренувального заняття, репетиції, походу, екскурсії, 

експедиції, практичної роботи в лабораторії, майстерні, теплиці, на природі, а 

також з використанням інноваційних форм роботи. 

4.18. Навчальний рік розпочинається 1 вересня. Тривалість 

навчального року установлюється Міністерством освіти і науки України 

відповідно до нормативних документів про позашкільні заклади освіти. 
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Комплектування гуртків, груп, студій та інших творчих об’єднань 

здійснюється у період з  1 до 15 вересня, який вважається робочим часом 

керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу освіти. 

4.19. Заклад освіти створює безпечні умови навчання, виховання та 

праці. 

Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівником закладу 

відповідно  до режиму роботи закладу освіти та правил внутрішнього 

трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на 

вихованців. 

У канікулярні, святкові та вихідні дні заклад освіти працює за окремим 

планом, затвердженим директором закладуосвіти. 

У період канікул заклад освіти проводить організаційно-масову роботу 

з вихованцями, залучаючи їх до участі в змаганнях, конкурсах, зльотах, 

походах, а також до інших форм змістовного відпочинку: оздоровчо-

екскурсійних поїздок, експедицій, навчально-репетиційних зборів, 

організовує роботу профільного екологічного табору відпочинку з денним 

перебуванням для учнів початкової школи відповідно до статті 19 Закону 

України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04 вересня 2008 року 

№ 375-VІ (із змінами) тощо.  

4.20. Тривалість одного заняття у закладі освіти визначається 

навчальними планами і програмами з урахуваннями психофізіологічного 

розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і 

становить для вихованців, учнів і слухачів:  

 віком від 4 до 5 років – 25 хвилин; 

 віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; 

 віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; 

 старшого віку – 45 хвилин. 

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, 

групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної 

роботи закладу освіти(розкладом занять). 

4.21. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання закладу освіти 

класифікуються за трьома рівнями:  

 початковий рівень – це творчі об’єднання, діяльність яких спрямована 

на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їхніх 

здібностей, обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності; 

 основний рівень – це творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси 

вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні вміння і навички, 

задовольняють потреби у професійній орієнтації; 
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 вищий рівень – це творчі об’єднання за інтересами для здібних і 

обдарованих вихованців, учнів і слухачів.  

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи 

діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, 

обирається програма. 

4.22. Заклад освіти може організовувати роботу своїх гуртків, груп та 

інших творчих об’єднань у приміщеннях закладів освіти громади та інших 

приміщеннях відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та 

установами. 

4.23. Заклад освіти проводить інформаційно-методичну роботу, 

спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності 

гуртків, груп та інших творчих об’єднань. 

У закладі освіти можуть функціонувати методичні об'єднання,  відділи, 

відділення, що охоплюють учасників освітнього  процесу  та спеціалістів 

певного професійного спрямування. 

Методичні об’єднання створюються у закладі освіти  для  координації  

науково-методичної,  організаційної  та практичної  діяльності закладу освіти 

з  питань  здобуття  вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти за 

напрямами позашкільної освіти. 

Відділи створюються у   закладі освіти за наявності груп одного або 

кількох споріднених напрямів. 

Відділення створюються у закладі освіти за видами гуртків, секцій та 

інших творчих об’єднань або за напрямами позашкільної освіти. 

4.24. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, 

учнів і слухачів та з метою розвитку всебічно розвиненої особистості заклад 

освітиможе проводити організаційно-масову роботу у формі конференції, 

концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального 

збору та в інших інноваційних формах. 

4.25 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами 

позашкільної роботи проводиться у формах курсів, семінарів та за іншими 

організаційними формами. 

4.26 Випускникам закладу освіти,  які  в установленому  порядку  

склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про 

позашкільну освіту в   порядку, встановленому   Міністерством освіти і науки 

України.  Зразки  документів  про  позашкільну  освіту затверджуються   

Кабінетом   Міністрів    України.    Виготовлення документів  про  

позашкільну  освіту  для  державних і комунальних позашкільних  закладів 

освіти  здійснюється   за рахунок  коштів  державного  та  місцевого 

бюджетів. 
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5. Учасники освітнього процесу закладу освіти 

 
5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є вихованці, 

учні, слухачі, директор, методист, заступники директора, педагогічні 

працівники (керівники гуртків, груп і творчих об’єднань, акомпаніатори, 

культорганізатор, психологи, соціальні педагоги, спеціалісти, залучені до 

освітнього процесу), батьки або особи, які їх замінюють, представники 

підприємств, установ та організацій, які беруть участь у освітньому процесі. 

5.2. Вихованці, учні і слухачі закладу освіти мають такі гарантовані 

державою права на: 

 здобуття позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, 

обдарувань, уподобань та інтересів; 

 добровільний вибір виду діяльності, зміну їх упродовж року; 

 навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях 

навчального закладу; 

 безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; 

 участь в органах громадського самоврядування навчального закладу; 

 користування навчально-виробничою, науковою,  матеріально-

технічною, культурно-спортивною базою закладу освіти; 

 участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у 

конференціях, навчально-тренувальних зборах, виставках, оглядах, 

конкурсах та інших масових заходах; 

 вільне вираження поглядів, переконань; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні 

права, принижують честь і гідність; 

 захист від відволікання за рахунок навчального часу до робіт і 

здійснення заходів, не пов’язаних із навчальним процесом. 

5.3. Вихованці і слухачі закладу освіти мають такі зобов’язання: 

 дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу освіти; 

 оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; 

 підвищувати загальний культурний рівень; 

 дотримуватись морально-етичних норм; 

 брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

 бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 
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 дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд. 

5.4. За успіхи у навчанні для учасників освітнього процесу 

встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: 

 грамота; 

 диплом; 

 цінний подарунок; 

 премія; 

 оголошення подяки.  

5.5. Педагогічні працівники  закладу освіти мають такі права: 

 вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; 

 участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та заходах, 

пов’язаних з організацією навчально-виховної, інформаційно-методичної та 

організаційно-масової роботи закладу освіти; 

 проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної та 

пошукової роботи; 

 вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з 

вихованцями, учнями і слухачами; 

 захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 

 соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів 

у виконанні покладених на них завдань; 

 об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством; 

 участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти. 

5.6. Педагогічні працівники закладу освіти мають такі  зобов’язання: 

 дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати правила і режим 

внутрішнього і трудового розпорядку, умови трудового договору та посадові 

обов’язки; 

 виконувати навчальні плани та програми; 

 надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 

позашкільної освіти, диференційовано відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів; 

 забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на 

рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів; 

 сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних 

якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їхніх задатків та запитів, а 

також збереженню здоров’я; 
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 визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку 

вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації; 

 здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, 

учнями і слухачами моральних, етичних норм поведінки, правил 

внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, вимог інших 

документів, що регламентують організацію освітнього процесу; 

 дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, учнів 

і слухачів, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;  

 виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської 

моралі; 

 берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їхні інтереси, 

пропагувати здоровий спосіб життя; 

 виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних 

традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу; 

 постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру; 

 вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків 

(журнали, плани роботи тощо); 

 виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 

символіки,  

 принципів загальнолюдської моралі; 

 брати участь у роботі методичного об'єднання, педагогічної ради, 

нарад, семінарів, що проводяться у навчальному закладі; 

 виконувати накази і розпорядження адміністрації закладу освіти, 

органів державного управління освітою. 

5.7. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань 

працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором закладу 

освіти. 

5.8. Педагогічне навантаження керівників гуртків, груп та інших 

творчих об’єднань закладу освіти визначається директором згідно із 

законодавством і затверджується відділом освіти Татарбунарської міської 

ради. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними 

програмами, що передбачається навчальними планом, у разі вибуття або 

зарахування вихованців, учнів і слухачів закладу освіти протягом 

навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з 

дотриманням законодавства про працю. 
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5.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків, окрім випадків, передбачених 

законодавством. 

5.10. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, як 

правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого 

Міністерством освіти і науки України. 

5.11. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за 

результатами атестації або порушують цей Статут, правила внутрішнього 

трудового розпорядку закладу, не виконують посадові обов’язки, умови 

договору, контракту, звільняються з роботи відповідно до чинного 

законодавства. 

5.12. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний 

персонал приймаються на роботу та звільняються директором закладу освіти 

згідно з чинним законодавством. 

Їхні права й обов’язки регулюються трудовим законодавством та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти. 

5.13. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, є 

учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу 

освіти. 

5.14. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, 

мають такі права: 

 обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування навчального закладу; 

 звертатися до органів управління освітою та органів громадського 

самоврядування з питань навчання та виховання дітей; 

 приймати рішення про участь дітей в інноваційній діяльності закладу 

освіти; 

 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  закладу освіти; 

 захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах 

громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, 

судових органах. 

5.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають такі зобов’язання: 

 сприяти здобуттю дітьми освіти у закладі освіти; 

 дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей; 
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 створювати належні умови для розвитку природних здібностей дітей; 

 поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, 

милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної і рідної мови, 

культури; 

 виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

Заклад освіти надає допомогу батькам та особам, які їх замінюють, у 

виконанні своїх обов’язків. 

 

6. Управління  закладом освіти  

 

6.1. Суб’єктами управління закладом освіти є: 

6.1.1. Татарбунарська міська рада. 

6.1.2. Відділ освіти Татарбунарської міської ради. 

6.1.3. Директор закладу освіти. 

6.2. Татарбунарська міська рада в порядку і межах, визначених 

чинним законодавством та цим Статутом, приймає рішення про: 

6.2.1. Створення, припинення, злиття діяльності закладу освіти. 

6.2.2. Затвердження Статуту закладу освіти, внесення змін до нього. 

6.3. Відділ освіти Татарбунарської міської ради в порядку і межах, 

визначених чинним законодавством та цим Статутом: 

6.3.1. Здійснює контроль за дотриманням положень Статуту та приймає 

відповідне рішення у зв’язку з його порушенням. 

6.3.2. Здійснює фінансування закладу освіти та фінансовий контроль за 

його господарською діяльністю. 

6.3.3. Затверджує кошторис закладу освіти та штатний розпис на 

календарний рік на підставі затвердженого бюджету району. 

6.3.4. Погоджує відпустку директора закладу освіти. 

6.4. Керівництво закладом освіти здійснює директор, яким може бути 

тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту, і стаж 

педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов підготовку та 

атестацію керівних кадрів освіти в порядку встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

6.5. Призначення на посаду та звільнення з посади директора закладу 

освіти здійснює начальник відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

Заступники директора закладу освіти призначаються на посаду і 

звільняються з посади директором закладу освіти. 

6.6. Директор закладу освіти: 
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 призначає та звільняє педагогічних та інших працівників закладу освіти 

відповідно до чинного законодавства; 

 керує колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, 

створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників; 

 організовує освітній процес; 

 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів, програм, якістю 

знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів; 

 створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами 

позашкільної освіти; 

 забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

 розпоряджується майном і коштами закладу освіти в установленому 

законом порядку, цим Статутом та положенням про порядок здійснення 

майнових операцій з об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Татарбунарської громади; 

 має право першого підпису на платіжних документах; 

 організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу освіти, 

укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому 

порядку відкриває рахунки в установах банків або органах державного 

казначейства; 

 установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу 

працівникам закладу освіти відповідно до чинного законодавства; 

 представляє заклад освіти без доручення на підприємствах в установах 

та організаціях; 

 дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, 

інших юридичних або фізичних осіб у освітньому процесі; 

 забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких 

форм фізичного або психічного насильства; 

 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює 

їх виконання; 

 застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до 

працівників закладу освіти; 

 затверджує посадові обов’язки працівників закладу освіти; 

 забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань охорони 

праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки 

життєдіяльності відповідно до чинного законодавства; 
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 несе відповідальність за виконання покладених на заклад освіти 

завдань, результати фінансово-господарчої діяльності, стан і збереження 

майна, переданого в користування та володіння закладом освіти. 

6.7. З метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, 

професійної діяльності педагогічних працівників у закладі освіти 

створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган 

управління закладом освіти. Головою педагогічної ради є директор. 

Педагогічна рада  закладу освіти виконує такі завдання: 

 розглядає та погоджує плани, підсумки і актуальні питання навчальної, 

виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу 

освіти, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих 

об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, 

забезпечення техніки безпеки, охорони праці, вдосконалення і методичне 

забезпечення освітнього процесу; 

 обговорює і погоджує річний план роботи закладу освіти; 

 розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу освіти, 

перспективи розвитку, утворення нових гуртків, груп та інших творчих 

об’єднань; 

 визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

впровадження у освітній процес досягнень науки й ефективного 

педагогічного досвіду; 

 обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, 

підприємств, установ про моральне та матеріальне заохочення вихованців, 

учнів і слухачів; 

 порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників; 

 організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадженням досягнень 

науки і ефективного педагогічного досвіду; 

 захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, 

вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і 

засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в 

освітньому процесі; 

 розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних 

працівників та освітнього процесу закладу освіти.  

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але 

не може бути менш ніж двічі на рік. 



 

 
350 

6.8. У період між засіданнями педагогічної ради діє методична рада, 

до складу якої входять педагогічні працівники закладу освіти. Методична 

рада є дорадчим органом. 

Методична рада виконує такі завдання: 

 координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність 

закладу освіти з питань здобуття вихованцями, учнями і слухачами 

позашкільної освіти з різних напрямів діяльності; 

 заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення 

навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи; 

 вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід; 

 дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з 

позашкільної освіти; 

 обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції 

щодо вдосконалення діючих; 

 поширює інновації у системі позашкільної освіти; 

 обговорює положення, сценарії тощо. 

Кількість засідань методичної ради визначається їх доцільністю. 

6.9. Органом громадського самоврядування закладу освітиє загальні 

збори (конференція) колективу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік. 

6.10. У закладі можуть створюватися громадські організації гуртківців, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

7. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна 

база закладу освіти 

 
7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти провадиться 

відповідно до законодавства та цього Статуту. 

7.2. Фінансування закладу освіти здійснюється в установленому 

порядку за рахунок коштів засновника (власника) та/або відповідного 

бюджету, фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, інших джерел. 

Кошти засновника, залишки невикористаних коштів закладу освіти, а 

також кошти, які надходять з інших джерел, включаються в загальний доход 

закладу освіти і складають єдиний фонд закладу освіти, які 

використовуються на проведення заходів, пов’язаних з основною діяльністю 

закладу освіти і вирішення питань соціального розвитку тощо. 
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7.3. Заклад освіти у процесі провадження фінансово-господарської 

діяльності має такі права: 

 самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності; 

 розвивати власну матеріальну базу; 

 володіти та користуватися майном відповідно до чинного 

законодавства та цього Статуту; 

 встановлювати структуру і штати закладу освіти відповідно до 

нормативних документів; 

 встановлювати посадові оклади та ставки заробітної плати згідно з 

чинними нормативними актами, колективним договором; 

 встановлювати доплати згідно з чинними нормативними актами та 

колдоговором; 

 встановлювати ставки заробітної плати і посадові оклади 

педпрацівникам відповідно до їхніх особистих документів за результатами 

тарифікації та атестації; 

 відкривати рахунки в установах банків України; 

 здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та 

цьому Статуту. 

7.4. Формування коштів закладу освіти здійснюється за допомогою 

таких додаткових джерел: 

 коштів, отриманих за надання додаткових освітніх послуг, робіт, 

виконаних закладом освіти на замовлення підприємств, установ, організацій 

та громадян; 

 доходів від реалізації власної продукції, від надання в оренду 

приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на 

соціальні потреби та розвиток закладу освіти; 

 коштів від гуманітарної допомоги; 

 доходів від виготовлення та реалізації видавничої продукції; 

 добровільних грошових внесків та спонсорських пожертвувань, 

матеріальних цінностей підприємств, установ, організацій та окремих 

громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб; 

 кредитів банків. 

7.5. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно 

для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

7.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частини засновником, серед працівників закладу (окрім оплати їх праці, 
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нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

7.7. Заклад освіти володіє, користується і розпоряджається майном, 

земельною ділянкою відповідно до законодавства України. 

7.8. Робітники закладу освіти, вихованці, учні і слухачі, їх батьки та 

особи, які їх замінюють, несуть в установленому порядку матеріальну 

відповідальність за пошкодження приміщень, обладнання. 

7.9. Матеріально-технічна база закладу освіти включає приміщення, 

обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, що перебуває в її користуванні. 

7.10. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в 

навчальному закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-

правовими актами, затвердженими галузевим Міністерством України. 

 

8. Діяльність у рамках міжнародного співробітництва 

 

8.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у межах освітніх програм, 

проектів, брати участь у міжнародних заходах. 

8.2. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, 

встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними 

закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством 

порядку. 

 

9. Документація закладу освіти, порядок обліку та звітності 

 
Заклад освіти має в повному обсязі перелік документів і порядок обліку 

та звітності, затверджений галузевим Міністерством України. 

Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають однакову 

юридичну силу, зберігаються у відділі освіти Татарбунарської міської ради та 

у відповідних державних органах, які провели реєстрацію. 

10. Державний контроль за діяльністю закладу освіти 

10.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюють 

Міністерство освіти і науки України, відділ освіти Татарбунарської міської 

ради, до сфери управління яких належить заклад освіти, органи місцевого 

самоврядування та їх виконавчі органи. 
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10.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу 

освіти є державна атестація позашкільного закладу освіти, яка проводиться 

не рідше, ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

 

 

11. Ліквідація та реорганізація закладу освіти 

 
11.1. Припинення діяльності закладу освіти може здійснюватися 

шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або 

ліквідації. 

11.2. Реорганізація і ліквідація закладу освіти проводиться за рішенням 

уповноважених органів або за рішенням суду відповідно до чинного 

законодавства України. 

11.3. При реорганізації або ліквідації закладу освіти, працівникам, що 

звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

11.4. Заклад освіти вважається реорганізованим або ліквідованим з 

моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців. 

11.5. При ліквідації закладу освіти майно залишається у спільній 

власності громади. 

 

12. Заключні положення 
12.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 

12.2.  Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється рішенням 

засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Татарбунарська районна дитячо-юнацька 

спортивна школа» Татарбунарської районної 

ради Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Татарбунарська районна дитячо-

юнацька спортивна школа»  Татарбунарської районної ради  Одеської області 

(ЄДРПОУ  26249085). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

позашкільної освіти  Татарбунарської міської ради з комунального  закладу 

«Татарбунарська районна дитячо-юнацька спортивна школа»  

Татарбунарської районної ради  Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 26249085 на комунальний заклад «Татарбунарська дитячо-

юнацька спортивна школа»  Татарбунарської міської ради  Одеської області, 

ідентифікаційний код юридичної особи 26249085. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу «Татарбунарська дитячо-

юнацька спортивна школа»  Татарбунарської міської ради  Одеської області у 

новій редакції (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу «Татарбунарська 

дитячо-юнацька спортивна школа»  Татарбунарської міської ради  Одеської 

області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 88 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №88 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СТАТУТ 

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«ТАТАРБУНАРСЬКА  

  ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 

ШКОЛА» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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м. Татарбунари 

2021 рік  

 

І. Загальні положення 
 

1.1. Комунальний заклад «ТАТАРБУНАРСЬКА  ДИТЯЧО – 

ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  -  заклад позашкільної освіти спортивного 

профілю, який знаходиться  у комунальній власності  Татарбунарської 

міської ради. 

Повна назва – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТАТАРБУНАРСЬКА  

ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

Скорочена назва – КЗ «ТАТАРБУНАРСЬКА  ДЮСШ» 

1.2. Юридична адреса: ВУЛИЦЯ ГІМНАЗИЧНА,1, МІСТО  

ТАТАРБУНАРИ, БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА 

ОБЛАСТЬ,  68100. 

1.3. КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» утримується за рахунок місцевого 

бюджету та інших джерел не заборонених законодавством, працює на 

засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до вимог 

чинного законодавства України та цього Статуту. 

 1.4. Є юридичною особою публічного права, печатку із своїм 

найменуванням, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код, 

вивіску встановленого зразка. 

1.5. Набуває права юридичної особи публічного права з дня його 

державної реєстрації у встановленому законом порядку. 

1.6. Засновником КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ» є Татарбунарська 

міська рада Одеської області (далі – Засновник). Підпорядковується 

відділу освіти Татарбунарської міської ради (далі – Орган управління).  

1.7. У своїй діяльності керується Конституцiєю України, Законами 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і 

спорт», «Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу» «Про 

мiсцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету 

Мiнiстрiв України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства молоді та спорту України інших центральних органів 

виконавчої влади, рішеннями Татарбунарської міської ради, рішенням  

голови Татарбунарської міської ради, наказами відділу освіти 

Татарбунарської міської ради та цим Статутом. 
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1.8. Самостійно приймає рішення i здійснює діяльність у межах своєї 

компетенції, передбаченої законодавством України та  Статутом. 

1.9. Головною метою КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» є  забезпечення  

розвитку  здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, що в 

установленому порядку визнаний в Україні, створювати необхідні умови 

для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 

оздоровлення, змістовного   відпочинку і  дозвілля дітей та молоді, 

самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки 

спортивного резерву для збірних команд України. 

1.10. Головним завданням  КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  є: 

 

 

 

1) виховання морально і фізично здорового покоління, гармонійний 

розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей та 

молоді засобами фізичної культури і спорту; 

2) створення умов для здобуття знань, навичок, розвитку здібностей у 

вибраному виді спорту; 

 3) розвиток природних позитивних нахилів, обдарованості, творчого 

мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; 

4) формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до 

трудової діяльності, захисту своєї Батьківщини, відповідальності за свої 

дії;  

5) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я вихованців;  

 6) створення сприятливих, рівноцінних  умов для  дітей, підлітків та 

молоді для самовираження особистості у різних видах спорту, рівні умови 

для зарахування та навчання, а тим, які мають функціональні, моральні 

здібності та перспективи, в опануванні спортом вищих досягнень – 

необхідні умови для спортивного вдосконалення; 

 7) виховання  в підростаючого покоління  поваги до Конституції 

України, державних символів України, прав і свобод людини і 

громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за 

свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина. 

1.11. КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» несе вiдповiдальнiсть перед 

особою, суспільством i державою за:  

1) безпечні умови освітньої дiяльностi; 

2) дотримання державних стандартів освіти; 

3) дотримання договірних   зобов'язань   з   iншими   суб'єктами 

освiтньої,  виробничої,   наукової   дiяльностi,   у  тому  числі зобов'язань 

за мiжнародними угодами; 

4) дотримання фінансової дисциплiни. 



 

 
359 

1.12. У КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  визначена державна мова 

навчання – українська.  

1.13.  КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  має право: 

1) користуватися пільгами, що передбачені державою; 

2) визначати форми, методи і засоби організації навчально - 

тренувального та виховного процесу за погодженням із засновником; 

3) спільно із закладами загальної середньої освіти, закладами вищої 

освіти, СДЮШОР, ВШСМ та спеціалізованих закладів освіти спортивного 

профілю проводити науково-дослідницьку, експериментальну та 

вибірково-пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

4) використовувати рiзнi  форми   морального   i   матеріального 

заохочення до учасників освітнього процесу; 

    5) бути розпорядником рухомого i нерухомого майна згідно з 

законодавством України, рішеннями міської ради та власним Статутом;  

6) отримувати кошти   i   матерiальнi   цiнностi   вiд   органiв 

виконавчої влади, юридичних i фiзичних осiб; 

 

7) залишати у  своєму  розпорядженні  i  використовувати  власнi 

надходження у порядку, визначеному законодавством України;  

8) розвивати власну базу, в тому числі і спортивно-оздоровчу, 

спрямовувати  кошти на розвиток і благоустрій;    

 9) здійснювати будівництво, реконструкцію,  капітальний ремонт на 

основі договорів підряду чи господарським способом; 

1.14. У  КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  створене та функціонує 

методичне об’єднання тренерів – викладачів. 

1.15. Медичне обслуговування вихованців та відповідні умови для 

його організації забезпечуються медичним працівником закладу, і 

здійснюються Татарбунарською центральною районною лікарнею. 

 

ІІ. Зарахування вихованців  

 

2.1. Зарахування до   КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»   здійснюється за 

наказом директора, на підставі    заяви батьків або осіб, що їх замінюють, 

та/або дитини, яка досягла 16 – річного віку, медичної довідки про стан 

здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з 

медичного закладу. Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до 

спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається 

Міністерством молоді та спорту України за погодженням з Міністерством 

охорони здоров’я України 

 

 

ІІІ. Органiзацiя освітнього процесу 

 



 

 
360 

3.1. Освітній процес у КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» здiйснюється  

вiдповiдно до робочого навчального плану, складеного на основі 

розроблених та  затверджених Міністерством молоді та спорту України, 

Державним комітетом України з питань фізичної культури та спорту, 

базових навчальних програм  із урахуванням профілю навчально-

тренувальної роботи. 

3.2. Навчальнi плани КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» розробляються 

керiвництвом закладу на основi навчальних програм, затверджених  

Міністерством  молоді та спорту України  та затверджуються в 

установленому законодавством порядку. У  додатку до робочого 

навчального плану додається перелік навчальних програм, за якими 

працює  КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ». 

3.3. Заклад працює за навчальними програмами з видів спорту, що 

затверджені  Міністерством молоді та спорту України.    

3.4. Відповідно до робочого навчального плану тренери-викладачі                        

КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ» самостійно обирають програми, 

підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства молоді та спорту України, а також 

науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби навчально-тренувальної роботи, що мають забезпечувати 

виконання   завдань та отримання знань, умінь і навичок  на рівні 

державних стандартів, регламентованих Положенням про  ДЮСШ. 

 

 

3.5. КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  обирає форми, засоби i методи 

навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України «Про освiту», «Про 

позашкільну освіту», «Про фізичну культуру  і спорт», «Положенням про 

дитячо-юнацьку спортивну школу» iнших актів законодавства та своїх 

установчих документiв з урахуванням специфiки власної освiтньої 

дiяльностi, спецiалiзацiї та iнших особливостей органiзацiї освітнього 

процесу. 

3.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження 

вихованців встановлюються  навчальним  закладом  в межах  часу, що  

передбачений  робочим навчальним планом.  

Навчальний рік у КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  розпочинається 1 

вересня. Річний навчальний план для кожного відділення розраховується 

на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та  базової підготовки 

передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-

тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за 

індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку. 

3.7.Тривалість навчальної години в  КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  

становить 45 хвилин. 

Тривалість одного навчально-тренувального заняття не може 

перевищувати: 
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-  у групах початкової підготовки - двох навчальних годин; 

- у групах базової підготовки першого – третього року навчання - 

трьох навчальних годин; 

-  у групах базової підготовки четвертого – п’ятого року навчання, 

спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної 

майстерності - чотирьох навчальних годин. 

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі 

залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та 

проведення занять з групами на громадських засадах.   

Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий 

режим навчально-тренувальної  роботи КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  

установлюються Міністерством молоді та спорту України.   

3.8. Режим щоденної роботи КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  

визначається розкладом занять, що складається на кожен семестр 

відповідно до санітарно - гігієнічних та педагогічних вимог, 

затверджується   директором, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором між адміністрацією  КЗ 

«Татарбунарська  ДЮСШ»  та профспілковим комітетом, а у разі 

відсутності профспілкового комітету - представниками трудового 

колективу, що обрані та уповноважені ним. Адміністрація КЗ 

«Татарбунарська  ДЮСШ»  створює для вихованців, тренерів-викладачів 

та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, 

спортивної та іншої роботи.  

3.9. У період канікул у закладах загальної середньої освіти КЗ 

«Татарбунарська ДЮСШ»  працює  за окремим планом, затвердженим 

директором. 

3.10. У КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» навчально-тренувальна робота 

оцінюється  на основі показників участі вихованців у спортивно-масових 

заходах, а також за результатами виконаних контрольних нормативів. 

 

3.11. Відволікання вихованців від тренувальних  занять на інші види 

діяльності забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством). 

3.12. Залучення вихованців  до видiв дiяльностi, не передбачених 

навчальною програмою та робочим навчальним планом, дозволяється 

лише за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють. 

3.13. Переведення вихованців КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  

відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, 

групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої спортивної 

майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, 

зазначених у навчальних програмах з видів спорту. 

3.14. Вихованцям, які закінчили повний курс навчання, видається 

свідоцтво про закінчення КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  та оригінал 

особистої картки спортсмена.  
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3.15. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального 

процесу та активного відпочинку вихованців  КЗ «Татарбунарська  

ДЮСШ»  організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або 

орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-

викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-

оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.  

3.16. КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  виходячи із своїх фінансових 

можливостей має право проводити навчально-тренувальні збори для 

підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, 

міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із 

забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними, медико - 

відновлюваними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, 

спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними 

засобами і паливно-мастильними матеріалами до них для супроводження і 

забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального 

процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Міністерством 

молоді та спорту, та інших нормативних актів. 

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової 

підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої  підготовки - не 

більш як 150 днів на рік. 

3.17. Внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та 

інші змагання в КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  проводяться  відповідно  

календарного плану спортивно- масової роботи, затвердженого 

директором. 

 

 

IV. Оцінювання навчальних досягнень вихованців 

 
4.1. У КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» навчально-тренувальна робота 

оцінюється  на основі показників участі вихованців у спортивно-масових 

заходах, а також по результатам виконаних контрольних нормативів. 

4.2. Результати перевідних та вступних контрольних нормативів 

оголошуються вихованцям тренером-викладачем, або суддівської 

колегією. 

 

 

V. Виховний процес  

 

5.1. Виховання у КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  здійснюється пiд час 

проведення навчально-тренувальних занять та спортивно-масових заходів.  

5.2. Цiлi виховного процесу в  КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  

визначаються на основi принципiв, закладених  у Конституцiї та законах 

України, iнших нормативно-правових актах. 
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5.3. У КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  забороняється утворення та 

дiяльнiсть органiзацiйних структур полiтичних партiй, а також релiгiйних 

органiзацiй i воєнiзованих формувань. Примусове залучення вихованців   

КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» до вступу в будь-якi об'єднання громадян, 

громадськi, громадсько-полiтичнi, релiгiйнi органiзацiї   i воєнiзованi 

формування, а також до дiяльностi в зазначених органiзацiях, участi в 

агiтацiйнiй роботi та полiтичних акцiях забороняється. 

5.4. Дисциплiна в КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ» дотримується на 

основi взаємоповаги усiх учасникiв освітнього процесу, дотримання 

правил внутрiшнього розпорядку та Статуту КЗ «Татарбунарська 

ДЮСШ». 

Застосування методiв фiзичного та психiчного насильства до 

вихованців  забороняється. 

 

VI. Учасники освітнього процесу 

 
6.1. Учасниками освітнього процесу в КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» є 

вихованці, тренери-викладачі, старший тренер-викладач, медична сестра 

та інші фахівці, інструктор-методист, директор, батьки або особи, що їх 

замінюють.  

6.2. Статус, права та обов'язки учасникiв освітнього процесу, їх права 

та обов'язки визначаються Законами України «Про освiту», «Про 

позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Положенням про 

дитячо-юнацьку спортивну школу», iншими актами законодавства, 

Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку КЗ «Татарбунарська  

ДЮСШ». 

6.3. Вихованець  - особа, яка навчається i виховується в закладi 

позашкільної освiти. 

6.4. Вихованці КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  мають гарантоване 

державою право на: 

1) здобуття позашкільної освіти спортивного профілю; 

2) одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та 

оригіналу особистої картки спортсмена, форми які затверджені  

Міністерством молоді та спорту України та Міністерством освіти і науки 

України;  

3) добровільний вибір виду спорту;  

4) проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів 

спорту під керівництвом тренера-викладача;  

5) безпечні та нешкідливі умови для навчання;  

 

 

 

 



 

 
364 

6) користування, виходячи з фінансових можливостей спортивної 

школи, матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - 

оздоровчою базою спортивної школи;  

 7) одержання в установленому порядку спортивного інвентарю    

індивідуального користування;  

8) забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових  

можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним 

взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-

тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення 

зборів і змагань.    

9) медичне та фармакологічне обслуговування;  

10) одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, 

дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи; 

11) представлення в органах громадського самоврядування 

спортивної                     школи;  

12) захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного    

насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність.  

6.5. Вихованці КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  зобов'язанi: 

1) поєднувати заняття в КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  з навчанням у 

закладі загальної середньої освіти;  

2) виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих 

спортивних результатів;  

3) підвищувати свою спортивну майстерність та загальний 

культурний рівень;  

4) додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної 

поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої 

гігієни;  

5) брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, 

передбачених індивідуальними і календарними планами;  

6) додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на 

рік обстеження;  

7) виконувати положення антидопінгового законодавства;  

8) берегти державне, громадське і особисте майно;  

9) додержуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця                              

КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ» 

        6.6. Вихованці  КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  залучаються за їх 

згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до 

самообслуговування, рiзних видiв суспiльно корисної працi вiдповiдно до 

Статуту i правил внутрiшнього розпорядку з урахуванням вiку, статi, 

фiзичних можливостей.  

6.7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язкiв, 

порушення Статуту, правил внутрiшнього розпорядку на них можуть 

накладатися стягнення вiдповiдно до закону. 
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6.8. Тренером-викладачем КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  може бути 

особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю 

фізична культура і спорт та освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", 

"спеціаліст" чи "магістр". Має належний рівень професійної підготовки, 

здійснюють педагогічну діяльність,  

 

забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний  стан  здоров’я  яких дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 

6.9. Призначення на посаду та звільнення з посади тренерів – 

викладачів  та інших працівників,  трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю,  Законом України «Про позашкільну 

освіту», «Про фізичну культуру та спорт», «Положенням про ДЮСШ»  та 

іншими законодавчими актами. 

6.10. До тренерсько-викладацької  дiяльностi в КЗ «Татарбунарська 

ДЮСШ» не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними 

показаннями, за вироком суду. Перелiк медичних протипоказань щодо 

провадження педагогiчної дiяльностi встановлюється законодавством. 

Обсяг педагогiчного навантаження тренерів-викладачів, якi 

забезпечують освітній процес у КЗ «Татарбунарська ДЮСШ», 

визначається директором                      КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  

вiдповiдно до законодавства.  

Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою тренера-викладача. 

Перерозподiл або заміна педагогiчного навантаження протягом 

навчального року здійснюється директорм КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  

у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог 

законодавства про працю. 

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, 

затвердженних в установленому порядку Міністрерством молоді та спорту 

України з Міністерством фінансів. 

6.11. Директор  КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  призначає заступника з 

навчально-тренувальної роботи (за наявності) інструктора-методиста, 

тренерів-викладачів, старших тренерів-викладачів, працівників права та 

обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства 

молоді та спорту  України, правилами внутрішнього розпорядку та 

Статутом. 

6.12. Не допускається вiдволiкання тренерів-викладачів  вiд 

виконання професiйних обов'язкiв, крiм випадкiв, передбачених 

законодавством. 

Залучення тренерів-викладачів  до участі у видах робiт, не 

передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та 

iншими документами, що регламентують дiяльнiсть КЗ «Татарбунарська  

ДЮСШ», здiйснюється лише за їх згодою. 



 

 
366 

6.13. Квалiфiкацiйна категорія: присвоюється тренерам-викладачам                  

КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» вiдповiдно до порядку, встановленого 

Міністерством молоді та спорту України. 

6.14. Атестація тренерів-викладачів. 

Атестація тренерів-викладачів  - це система заходів, спрямованих на 

всебічне комплексне оцінювання ефективності їх діяльності, за якою 

визначаються рівень їх кваліфікації та присвоюється кваліфікаційна 

категорія тренерам-викладачам закладів фізичної культури та спорту. 

Атестації тренерів-викладачів передує підвищення кваліфікації.   

Атестація проводиться один раз на чотири роки за результативними 

показниками роботи тренера-викладача за останні чотири роки.  У разі 

покращення результативних показників спортсменів, підготовку яких 

здійснює тренер-викладач, він має право на проходження позачергової 

атестації. 

 

 

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення 

педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому 

законодавством. 

  6.15. Тренери-викладачі  КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»   мають 

право: 

  1) вносити керівництву КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» та органам 

виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо 

поліпшення навчально - тренувального та виховного процесу; 

 2)  подавати на розгляд керівництву і тренерської ради пропозицій 

щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, 

подання на розгляд керівництву  пропозицій щодо заохочення вихованців, 

застосування стягнень до осіб, які порушують правила    (інструкції) 

внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції;    

3) навчатися у закладах вищої освіти i закладах системи пiдготовки та 

пiдвищення квалiфiкацiї тренерів-викладачів;     

        4) участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів  

самоврядування, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;  

         5) обирати форми та здiйснювати пiдвищення своєї квалiфiкацiї;  

              6) вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів 

навчально-тренувальної та спортивної роботи;  

         7) моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних 

результатів у виконанні покладених на них завдань;  

8) забезпечення в установленому порядку спортивною формою і 

спортивним взуттям, виходячи з фінансових можливостей, 

індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи; безпечні та нешкідливі для життя і здоров’я умови. 

9) об'єднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших 

об'єднань громадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством; 
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10) порушувати питання захисту прав, професiйної та людської 

честi i гiдностi. 

6.18. Тренери-викладачі КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  зобов'язанi: 

1) користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;  

2) навчати вихованців, формувати у них уміння і навички з різних 

напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з 

урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей 

вихованців;  

3) сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та 

запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;  

4) здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм 

морально-етичної поведінки, дотримуватися  вимог документів, що 

регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;  

5) додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх 

від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;  

6) здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням 

норм антидопінгового законодавства;  

 

 

 

7) берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, 

не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, 

які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;  

8) постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну 

культуру; вести документацію з питань виконання посадових обов'язків 

(журнали, плани роботи тощо); 

9) сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги 

до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;  

10)  проходити щороку в установленому порядку медичне 

обстеження;               

11) додержуватися вимог Статуту КЗ «Татарбунарська ДЮСШ», 

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові 

обов'язки, накази і розпорядження керівництва;  

12) брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи; 

13) додержуватися норм санітарно - гігієнічного та антидопінгового 

законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і 

спортивної роботи; 

14) виконувати  накази адміністрації  КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ», 

розпорядження органів управління освітою; 

6.19. Тренери-викладачі, які  систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього трудового розпорядку КЗ «Татарбунарська 

ДЮСШ», не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору 

, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, 

звільняються з роботи відповідно до законодавства України. 



 

 
368 

 6.20.Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, мають право:  

 1) створювати батькiвськi громадськi органiзацiї та брати участь в 

їх дiяльностi, обирати i бути обраними до органiв громадського 

самоврядування;  

2) звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, 

директора і органів громадського самоврядування КЗ «Татарбунарська  

ДЮСШ»  з питань її роботи; 

3) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної 

бази КЗ;  

4) захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого 

самоврядування та у відповідних державних і судових органах.  

6.21. Батьки  або особи, які їх замінюють зобов’язані: 

1) забезпечувати умови для здобуття дитиною позашкільної освіти 

спортивного напрямку; 

2) постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

3) поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття 

доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та 

рідної  мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших 

народів; 

4) виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод 

людини;  

5) забезпечувати дотримання дiтьми вимог Статуту КЗ 

«Татарбунарська  ДЮСШ». 

 

 

 

6.22. Права i обов'язки iнших працiвникiв та допомiжного персоналу 

регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами 

внутрiшнього розпорядку КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ». 

 

VIІ. Управління закладом 

 
7.1. Управління КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ» в межах 

повноважень, визначених законами та установчими документами цього 

закладу, здійснюють: 

 засновник – Татарбунарська міська рада; 

 орган управління - відділ освіти Татарбунарської міської ради; 

 керівник КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»  - директор; 

 колегіальний орган управління КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  - 

тренерська рада; 

 колегіальний орган громадського самоврядування КЗ 

«Татарбунарська  ДЮСШ»  - загальні збори (конференція); 
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 інші органи, передбачені спеціальними законами та/або 

установчими документами  КЗ «Татарбунарська ДЮСШ». 

Засновник: 

1)  затверджує установчі документи та зміни до них; 

2) може здійснювати контроль за дотриманням установчих 

документів; 

3) забезпечує створення інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

4) може здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи 

обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та 

соціального походження, сімейного та майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками; 

5) реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими 

документами. 

Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в 

діяльність КЗ «Татарбунарська ДЮСШ», що здійснюється ним у межах 

його автономних прав, визначених законом та установчими документами. 

Засновник  зобов’язаний: 

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази 

заснованої ним КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  на рівні, достатньому для 

виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов; 

- у разі реорганізації чи ліквідації КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  

забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на 

відповідному рівні освіти; 

- забезпечити відповідно до законодавства створення 

безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема 

для осіб з особливими освітніми потребами.  

Орган управління: 

1) контролює реалізацію державної політики у сфері позашкільної 

освіти; 

 

2) контролює дотриманням вимог законів та інших нормативно-

правових актів у сфері освіти, обов’язкове виконання навчальних планів, 

програм. 

3) призначає на посаду та звільнення з посади директора КЗ 

«Татарбунарська  ДЮСШ». 

4) затверджує кошторис  закладу позашкільної освіти у випадках та 

порядку, визначених законодавством; 

5) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю                              

КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»; 

6) здійснює інші повноваження відповідно до Законів України  «Про 

освіту», «Про фізичну культуру та спорт», «Про позашкільну освіту», 

Положення про  КЗ «Татарбунарська ДЮСШ». 
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7.2. Поточне керiвництво КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ» здійснює 

директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу 

освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш 

як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан 

якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

7.3. Директор  КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ»:  

1) здійснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує 

рацiональний добiр i розстановку кадрів, прийом на роботу  інструкторів-

методистів, тренерів-викладачів, працівників обслуговуючого персоналу, 

вирішує всі питання прийняття та звільнення з роботи, а також усі інші 

питання, що витікають з трудових відносин, створює необхiднi умови для 

пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працівників; 

2) забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи; 

3) забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, 

якiстю знань, умiнь та навичок вихованців; 

4) вiдповiдає за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного 

колективу; 

5) забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, 

санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, вимог технiки безпеки; 

6) установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну 

допомогу працівникам КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»  відповідно до вимог 

чинного законодавства; 

7) представляє КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» в усіх підприємствах, 

установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати 

діяльності; 

8) затверджує посадові обов′язки працівників КЗ «Татарбунарська 

ДЮСШ»; 

9) пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання;   

10) забезпечує реалiзацiю права вихованців на захист вiд будь-яких 

форм фiзичного або психiчного насильства; 

 

 

 

 

11) забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, 

антидопінгового законодавства, санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність; 

12) видає у межах своєї компетенцiї накази i контролює їх 

виконання; 

13) здiйснює iншi передбачені законом повноваження.   

7.4. Директор КЗ «Татарбунарська районна ДЮСШ» - є головою 

тренерської  ради - постійно діючого колегіального органу управління.       
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7.5. Засідання тренерської ради проводяться у разі необхідності, але 

не менш одного разу на квартал. Робота тренерської ради планується в 

довільній формі відповідно до потреб КЗ «Татарбунарська  ДЮСШ».   

 7.6. Тренерська рада КЗ «Татарбунарська ДЮСШ»: 

1) вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-

тренувальної та спортивної роботи, розглядає питання організації роботи 

відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, 

забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо; 

2) розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності КЗ 

«Татарбунарська  ДЮСШ»;  

3) визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, 

упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і 

кращого досвіду роботи, розробляє рекомендації з питань удосконалення 

навчально-тренувальної та спортивної роботи;  

 4) вносить керівництву пропозиції щодо налагодження 

міжнародних спортивних зв'язків;  

5) захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір 

форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби 

навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час 

проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;  

6) розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи. 

7.7. Органом громадського самоврядування спортивної школи є 

загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші 

працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної 

роботи, і представники  батьківського комітету. Загальні збори колективу 

спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік. 

7.8. У період між загальними зборами, може діяти рада спортивної 

школи, діяльність якої регулюється її статутом.  

Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного 

розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, 

здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва. 

 7.9. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть 

утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет. 

        
 

 

 

 

 

 

VIII. Матеріально-технічна база   

 
8.1. Матерiально-технiчна база КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» 

включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, засоби зв’язку, 

транспортні засоби, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено 

у балансi і перебуває в оперативному користуванні. 
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8.2. Питання про передачу в оренду, списання або відчуження 

майна, що обліковується на балансі КЗ «Татарбунарська районна ДЮСШ» 

та знаходиться в оперативному управлінні, вирішується виключно за 

рішенням Засновника. 

8.3. Для забезпечення навчально-виховного процесу база КЗ 

«Татарбунарська районна ДЮСШ» складається зі спортивної зали, зали з 

тренажерним обладнанням, шахово-шашкового клубу, приміщень для 

інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, медичного та 

методичного кабінету  тощо. 
 

 

ІХ. Фінансово-господарська діяльність   

 

 9.1. Фінансово-господарська діяльність КЗ «Татарбунарська 

ДЮСШ»  проводиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-

правових актів. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази 

фінансуються за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Фінансово-господарська діяльність 

здійснюється на основі його кошторису.  

9.2. Джерелами формування кошторису КЗ «Татарбунарська 

ДЮСШ» є:  

1) кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування позашкільної освіти; 

2) кошти фізичних, юридичних осіб; 

3)благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інші 

надходження, не заборонені законодавством. 

9.3. Штатний розпис КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» затверджується 

директором та погоджується начальником відділу освіти на підставі 

Типових штатних нормативів, затверджених Міністерством молоді та 

спорту України. 

9.4. КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» має право згідно із 

законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші 

матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб,  що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов працівників. 

9.5. Звітність про діяльність КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» ведеться 

відповідно до законодавства. 

9.6. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану 

бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

 

Х. Міжнародне співробітництво 

 
10.1. КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» за наявності належної 

матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного 

фінансування має право 
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 проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках 

освітніх програм, проектів,  встановлювати відповідно до законодавства 

прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

10.2. КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» має право відповідно до 

законодавства укладати договори про співробітництво з закладами 

позашкільної освіти спортивного профілю, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. 

10.3. Участь КЗ «Татарбунарська ДЮСШ» у міжнародних 

програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється 

відповідно до законодавства. 
 

ХІ. Реорганізація або ліквідація  

 

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію КЗ «Татарбунарська  

ДЮСШ» приймає Засновник. Реорганізація   відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

11.2 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління КЗ 

«Татарбунарська  ДЮСШ». 

11.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його 

дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і представляє його Засновнику. 

11.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства, або визначених 

закладів освіти. 

11.5. При реорганізації чи ліквідації вихованцям, які навчалися в 

ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання 

відповідно до чинного законодавства. 

11.6. При реорганізації чи ліквідації працівникам, які звільняються 

або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів 

відповідно до чинного законодавства. 

11.7. У разі припинення діяльності (у разі його ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані 

іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до 

доходу бюджету. 

XIІІ. Прикінцеві положення 

13.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням 

Засновника. 

13.2. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

     Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунальної установи 

«Татарбунарський інклюзивно-ресурсний 

центр» Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунальної установи «Татарбунарський інклюзивно-ресурсний 

центр»  Татарбунарської районної ради  Одеської області (ЄДРПОУ 

42462082). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунальної установи 

Татарбунарської міської ради з комунальної установи «Татарбунарський 

інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської районної ради Одеської 

області ідентифікаційний код юридичної особи 42462082 на комунальна установа 

«Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр»  Татарбунарської міської 

ради  Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 42462082. 

 

3. Затвердити Статут комунальної установи «Татарбунарський 

інклюзивно-ресурсний центр»  Татарбунарської міської ради  Одеської 

області у новій редакції (додається). 
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4. Затвердити штатний розпис комунальної установи «Татарбунарський 

інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської міської ради Одеської області 

(додається). 

 

5. Уповноважити директора комунальної установи «Татарбунарський 

інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської міської ради Одеської області 

подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного законодавства. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 89 - VIIІ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Татарбунарської 

міської ради  

від 04січня 2021 року № 89 

Татарбунарський міський голова 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОЇ  УСТАНОВИ 

«ТАТАРБУНАРСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(у новій редакції) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО  

Директор Департаменту освіти і 

науки Одеської обласної 

державної адміністрації 

                                                                                         ________ Олександр ЛОНЧАК 

 

 

 

 

м. Татарбунари  2021 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. «ТАТАРБУНАРСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ (надалі – 

Центр) є комунальною установою.  

Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА 

УСТАНОВА «ТАТАРБУНАРСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена 

назва КУ «ТАТАРБУНАРСЬКИЙ ІРЦ». 

1.2. Засновником комунальної установи є Татарбунарська міська рада 

Одеської області (далі – Засновник). 

Засновник здійснює фінансування комунальної установи, її 

матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і 

матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське 

обслуговування. 

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами), 

іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.  

1.4. Юридична адреса Центру: 68100,Одеська область, Білгород-

Дністровський район,м.Татарбунари, вулиця Барінова, 10. 

1.5. Центр є юридичною особою, має печатку і штамп, бланки 

встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в 

органах державного Казначейства.  

1.6. Органом управління Центру є відділ освіти Татарбунарської 

міської ради.  

Структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 

здійснює координацію Центру, контроль за дотриманням актів законодавства 

та Положення про інклюзивно-ресурсний центр. 

Методичне та аналітичне забезпечення діяльності Центру здійснює 

обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти КЗВО «Академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» (надалі - обласного ресурсного 

центру підтримки інклюзивної освіти). 

1.7. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання 

доходів.  

 1.8.  Центр утворюються з розрахунку один центр не більш як на 7 тис. 

дітей, які проживають на території району. 

У разі коли кількість дітей, які проживають на території територіальної 

громади перевищує 7 тис., Центр додатково залучає необхідних фахівців 

залежно від кількості виявлених дітей, які потребують психолого-

педагогічної допомоги. 
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ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 2.1. Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та 

загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття 

загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-

педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх 

системного кваліфікованого супроводу. 

2.2. Основними завданнями Центру є: 

2.2.1. проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих 

освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється 

практичними психологами Центру), розроблення рекомендацій щодо 

освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини; 

2.2.2. надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти 

та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги; 

2.2.3. участь педагогічних працівників Центру в командах психолого - 

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у 

закладах загальної середньої та дошкільної освіти; 

2.2.4. ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і 

перебувають на обліку в Центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або 

законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої 

дитини; 

2.2.5. ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які 

надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з 

особливими освітніми потребами за їх згодою; 

2.2.6. надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками 

закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) 

освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної 

середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання; 

2.2.7. надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти 

та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми 

потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних 

та корекційно-розвиткових послуг таким дітям; 

2.2.8. консультування батьків або законних представників дітей з 

особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, 
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загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших 

закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та 

зарахування до цих закладів; 

2.2.9. надання консультативної та психологічної допомоги, проведення 

бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми 

потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей; 

2.2.10. моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та 

закладами освіти, в яких вони навчаються; 

2.2.11. організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом 

проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, 

майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами; 

2.2.12. взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, 

закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах 

дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами 

починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних 

спеціалістів; 

2.2.13. підготовка звітної інформації про результати діяльності Центру 

для Засновника, Органу управління, відповідного структурного підрозділу з 

питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації, а також аналітичної інформації для 

обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти. 

2.2.14. Інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань. 

2.3. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як 

повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання 

найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав 

дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, 

міжвідомча співпраця. 

 

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

 
3.1. Центр є юридичною особою публічного права.  

3.2. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на 

праві оперативного управління. 

3.3. Центр здійснює господарську діяльність. 

3.4. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано 

судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню 

зазначеними органами добровільно або за рішенням суду. 
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3.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і 

використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, 

використання яких не заборонено законодавством. 

3.6. Засновник не відповідає за зобов’язаннями Центру, а Центр не 

відповідає за зобов’язаннями засновника. 

3.7. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 

немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що 

розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах. 

 

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

4.1. Центр має право:  

4.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм 

власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 

необхідних для виконання покладених на Центр завдань. 

4.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 

фізичними особами відповідно до законодавства. 

4.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями 

відповідно до законодавства. 

4.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації 

своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку. 

4.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному 

законодавству.  

4.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному 

забезпеченню своєї роботи. 

4.2. З метою якісного виконання покладених завдань Центр 

зобов’язаний: 

4.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для 

життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей 

Татарбунарської районної державної адміністрації за місцем проживання 

дитини, територіальний підрозділ Національної поліції. 

4.2.2. Вносити Засновнику, Уповноваженому органу управління та 

відповідному структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації пропозиції щодо удосконалення діяльності Центру; 

4.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі 

медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших 

інклюзивно-ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-

садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти 

та навчально-реабілітаційних центрів.. 
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4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм 

охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

 

V. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ 

5.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та 

чинного законодавства. 

5.2. Засновник: 

5.2.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Центру; 

5.2.2. Заслуховує звіт про діяльність Центру; 

5.2.3. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних 

для функціонування Центру та організації інклюзивного навчання; 

5.2.4. Проводить моніторинг виконання рекомендацій Центру 

підпорядкованими йому закладами освіти. 

5.3. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює директор, який 

призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та 

звільняється з посади Засновником за погодженням з відповідним 

структурним підрозділом з питань діяльності інклюзивно - ресурсних центрів 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.  

На посаду директора Центру призначаються педагогічні працівники, 

які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра за спеціальністю 

«Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та 

стаж роботи не менше п’яти років за фахом. 

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови 

його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються 

контрактом. 

5.4. Директора Центру може бути звільнено достроково на 

передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. 

5.5. Орган управління: 

5.5.1. Організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора 

Центру. 

5.5.2. Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної 

чисельності працівників Центру.  

5.5.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру. 

5.5.4. Організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в 

установленому законодавством порядку. 

5.5.5. Укладає контракт з директором Центру, обраним у порядку, 

встановленому законодавством. 

5.5.6 Застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до директора. 

5.5.7. Здійснює управління діяльністю  Центру та контроль за 

дотриманням діючого законодавства та цього Статуту; 

5.5.8.  Здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Центру. 
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5.5.9. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Центру.  

5.5.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

5.5.11. Розробляє та затверджує посадові інструкції директора Центру. 

5.6. Директор Центру: 

5.6.1. Планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до 

компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції 

фахівців Центру; 

5.6.2. Подає на затвердження Засновнику проекти змін до Статуту; 

5.6.3. Визначає граничну чисельність працівників Центру; 

5.6.4. Призначає на посади фахівців Центру на конкурсній основі та 

звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові 

інструкції; 

5.6.5. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, 

підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних 

методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій 

надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами; 

5.6.6. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і 

доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах; 

5.6.7. Укладає колективний договір за погодженням з уповноваженим 

органом; 

5.6.8. Розпоряджається за погодженням із Засновником в 

установленому порядку майном Центру та його коштами, затверджує 

кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність 

використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру; 

5.6.9. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності 

центру; 

5.6.10. Представляє Центр у відносинах з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями; 

5.6.11. Подає Засновнику річний звіт про діяльність Центру. 

5.6.12. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із 

законодавством. 

5.7. У своїй діяльності Центр підпорядковується Органу управління, 

структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно – ресурсних центрів 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, а в 

частині провадження фінансово-господарської діяльності – Засновнику. 

 

VI. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

6.1. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі-

логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, 

тифлопедагоги), практичні психологи, вчитель - реабілітолог (вчитель 
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лікувальної фізкультури), а також медична сестра, бухгалтер та господарсько 

- обслуговувальний персонал.  

6.2. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, 

які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж 

роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників Центру 

повинен становити три або більше років. 

6.3. Призначення на посади педагогічних  працівників Центру 

здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному Засновником. 

6.4. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до 

законодавства та посадових інструкцій. 

6.5. Посади директора та фахівців Центру прирівнюються до посад 

педагогічних працівників закладів спеціальної освіти згідно з переліком 

педагогічних посад. 

6.6. Гранична чисельність фахівців Центру становить 12 осіб. У разі 

потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення  

цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично 

відпрацьований час. 

6.7. Для надання психолого-педагогічної допомоги в Центрі вводяться 

такі посади: 

6.7.1. Вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 

дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним 

недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення; 

6.7.2. Вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 

дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку; 

6.7.3.Практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на    

12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних 

процесів; 

6.7.4. Вчителя лікувальної фізкультури з  розрахунку одна штатна 

одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату. 

6.8. Посада прибиральника приміщень Центру вводиться з розрахунку 

0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається. 

6.9. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться 

посада водія. 

6.10. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням 

потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми 

потребами.  

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ 

 

    7.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних 

представників дитини проводить директор Центру, або уповноважені ним 
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працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та 

встановлюють наявність таких документів: 

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або 

законних представників; 

свідоцтва про народження дитини; 

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі 

інвалідності); 

форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку 

дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра. 

7.2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з 

моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних 

представників дитини (далі - заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком 

від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання 

письмової згоди на обробку персональних даних дитини. 

7.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває 

дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися: 

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та 

якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним 

педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу 

освіти; 

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для 

дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки; 

документи щодо додаткових обстежень дитини; 

копія протоколу засідання команди психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами із зазначенням потреби щодо 

продовження тривалості здобуття освіти. 

7.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались 

психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до Центру 

подаються: 

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; 

висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки 

розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку. 

7.5. Центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або 

проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки 

обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу 

охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними 

представниками дитини за два тижні до початку її проведення. 

7.6.  Під час проведення комплексної оцінки фахівці Центру створюють 

атмосферу довіри та доброзичливості, враховуючи фізичний та емоційний 

стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, 

мову спілкування тощо. 

7.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини 

у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою. 
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7.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями Центру індивідуально за 

такими напрямами: 

оцінка фізичного розвитку дитини; 

оцінка мовленнєвого розвитку дитини; 

оцінка когнітивної сфери дитини; 

оцінка емоційно-вольової сфери дитини; 

оцінка освітньої діяльності дитини. 

7.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення 

рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної 

моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель-

реабілітолог (вчитель лікувальної фізкультури) заповнює карту 

спостереження дитини. 

7.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою 

визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, 

наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки 

вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку. 

7.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення 

рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, 

мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у 

висновку про комплексну оцінку. 

7.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою 

виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів 

девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог 

зазначає у висновку про комплексну оцінку. 

7.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення 

рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми 

або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. 

Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у 

висновку про комплексну оцінку. 

7.14. У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну 

оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, 

взаємовідносин з однолітками, дорослими. 

7.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному 

вигляді, зберігаються в Центрі та надаються батькам (одному з батьків) або 

законним представникам дитини за письмовим зверненням. 

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. 

Обробка та захист персональних даних дітей в Центрі здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

7.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на 

засіданні фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати 

участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з 

особливими освітніми потребами. 

7.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну 

оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими 
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освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних 

представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я 

дитини, заклад освіти, де навчається дитина, напрями проведення 

комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по 

батькові фахівців Центру, які проводили оцінку. 

7.18. Фахівці Центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) 

або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з 

висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі 

здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти). 

7.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку 

проводиться протягом 10 робочих днів. 

7.20. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з 

батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми 

потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з 

яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу 

освіти. 

7.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному 

журналі та зберігається в електронному вигляді в Центрі (сканована копія 

такого висновку). 

7.22. У разі встановлення фахівцями Центру наявності у дитини 

особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для 

складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. 

7.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з 

особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної 

середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання 

дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються, як 

правило, до Центру за шість місяців до початку навчального року. 

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або 

законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який 

вони обрали, для зарахування дитини. 

7.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями Центру проводиться у разі: 

переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного 

закладу освіти в заклад загальної середньої освіти;  

переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, 

спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої 

освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або 

інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти; 

надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти, психолого-педагогічного консиліуму спеціального 

закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у 

засвоєнні дитиною освітньої програми; 
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визначення потреби у продовженні тривалості здобуття освіти особами з 

особливими освітніми потребами, що здобувають загальну середню освіту. 

7.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини 

з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про 

комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурному 

підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації для проведення повторної 

комплексної оцінки обласним психолого-педагогічним консиліумом (надалі - 

консиліум). 

7.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або 

окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими 

освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток. 

7.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок 

про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, що є основою 

для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами, надання їй психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг, у разі потреби продовження тривалості здобуття освіти 

особами з особливими освітніми потребами, що здобувають загальну 

середню освіту.  

7.28. За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного 
центру: 

7.28.1. визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми 

потребами (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної 

програми реабілітації), та, у разі потреби, забезпечують їх надання шляхом 
проведення індивідуальних і групових занять ; 

7.28.2. надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування 

індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних 

та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання 

відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов 

для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого 
місця, використання технічних засобів тощо). 

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються 

дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти 

та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти, і не отримують відповідної допомоги. 

7.29. Для організації та обліку роботи фахівці Центру ведуть 

документацію в електронному вигляді, зокрема: 

річний план роботи центру; 

річний план роботи фахівців центру; 

щотижневі графіки роботи центру та фахівців центру; 
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звіти фахівців центру про результати надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами; 

журнал обліку заяв ; 

журнал обліку висновків про комплексну оцінку; 

журнал обліку консультацій; 

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку. 

 

 

VIIІ. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
8.1. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, 

приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші 

матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі. 

8.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві 

оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не 

передбачено законодавством. 

8.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно 

до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших 

нормативно-правових актів. 

8.4. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника, освітньої 

субвенції з державного бюджету згідно чинного законодавства, благодійні 

внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені 

законодавством. 

8.5. За рішенням Засновника Центру бухгалтерський облік 

здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

8.6. Керівництво Центру несе відповідальність перед засновником та 

перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, 

статистичної та іншої звітності. 

 

ІX. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 

9.1. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника із Центром. 

9.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією Центру регулюються колективним договором.  

9.3. Право укладання колективного договору від імені власника 

надається директору Центру, а від імені трудового колективу – 

повноваженому ним органу. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах 

колективу не менш ніж один раз на рік. 
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9.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 

обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а 

також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 

відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору. 

9.5.Фінансування центру здійснюється засновником відповідно до 

законодавства. 

Форми і системи оплати праці, норми праці,  тарифні ставки, схеми 

посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 

виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. 

9.6. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому 

порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання 

зобов’язань щодо оплати праці.  

9.7. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до 

Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з 

законодавством. 

 

X. Режим роботи  

 

10.1. Центр працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 8 годин. 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові. 

10.2. Щоденний робочий графік Центру: початок роботи – о 8.30, 

закінчення – 17.30, обідня перерва – 13.00 – 13.45. 

 

XІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

 

11.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про 

реорганізацію або ліквідацію центру приймається Засновником. Припинення 

діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з 

реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому 

законодавством порядку. 

11.2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять 

до правонаступника, що визначається Засновником. 

11.3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому 

порядку. 
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11.4. Кошти та інше майно, що перебувало у користуванні Центру при 

його ліквідації чи реорганізації передаються іншій неприбутковій організації 

відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 

 

XІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

 

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться 

Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в 

установленому законом порядку. 

 

Секретар міської ради                                                      О.В.Лесніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Татарбунарської районної ради 

Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Татарбунарської районної ради Одеської області 

(ЄДРПОУ 43784411). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунальної установи 

Татарбунарської міської ради з комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників»  Татарбунарської районної ради  

Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 43784411 на 

комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників»  Татарбунарської міської ради  Одеської області, 

ідентифікаційний код юридичної особи 43784411. 

 

3. Затвердити Статут комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників»  Татарбунарської міської ради  Одеської 

області у новій редакції (додається). 
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4. Затвердити штатний розпис комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Татарбунарської районної 

ради Одеської області (додається). 

 

5. Уповноважити директора комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників»  Татарбунарської міської ради  Одеської 

області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

« 04» січня 2021 р. 

№ 90 - VIIІ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
393 

                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 
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 2021 р.  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
 1.1. Цей статут розроблено відповідно до Положення про центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672. 

 1.2. Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Татарбунарської міської ради Одеської області (далі – Центр) є 

комунальною установою. 

 1.3. Повне найменування Центру: Комунальна установа «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Татарбунарської міської 

ради Одеської області;  

Скорочене: КУ «Центр ПРПП».  

1.4. Засновником Центру є Татарбунарська міська рада Одеської області 

(далі – Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад 

району та на підставі Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад» здійснює контроль за виконанням завдань й обов’язків, покладених 

на Центр. 

Органом управління Центром є відділ освіти Татарбунарської міської 

ради (далі – орган управління). 

1.5. Засновник здійснює фінансування Центру, матеріально-технічне 

забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, 

організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське 

обслуговування. 

1.6. Центр самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах 

компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.  

1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», указами і розпорядженнями  

Президента України, постановами  Кабінету Міністрів України; Положенням 

про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672, 

Порядком підвищення  кваліфікації  педагогічних  і науково-педагогічних  

працівників, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 №800, іншими актами законодавства, рішеннями сесій 

Татарбунарської міської ради Одеської області та цим Статутом. 

1.8. Центр є юридичною особою, що утворюється як бюджетна установа. 

Утворюється та припиняє свою діяльність (реорганізовується, ліквідовується) 

згідно з рішенням Засновника, наділений усіма правами юридичної особи з 

часу його державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційний та 

інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, рахунки в 

банківських установах, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер, 

фірмовий бланк зі своїм найменуванням, інші реквізити.  
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1.9. Взаємовідносини між Центром з юридичними та фізичними особами 

визначаються відповідними угодами. 

1.10. Юридична адреса Центру: вулиця 23 Серпня, будинок 50, місто 

Татарбунари, Білгород-Дністровській район Одеська область, Україна, 

поштовий індекс 68100.  

1.11. Фактична адреса Центру: вулиця 23 Серпня, будинок 50, місто 

Татарбунари, Білгород-Дністровській район, Одеська область, Україна, 

поштовий індекс 68100.  

 

2. Мета та завдання діяльності 

 

2.1. Центр  створений з метою сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників закладів дошкільної,  позашкільної, загальної 

середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру (далі – педагогічні 

працівники). 

2.2. Відповідно до поставленої мети, напрямками діяльності Центру є: 

2.2.1. Надання консультативної підтримки педагогічним працівникам з 

питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, 

проведення супервізії, розроблення документів закладу освіти, особливостей 

організації освітнього процесу в закладах освіти за різними формами 

здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

2.2.2. Професійна підтримка педагогічних працівників з питань 

впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти, експериментальної та 

інноваційної діяльності, нових освітніх технологій. 

2.2.3. Сприяння професійному зростанню педагогічних працівників 

шляхом: 

- координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників 

(методичних об'єднань, творчих груп тощо); 

- узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку 

педагогічних працівників; 

- формування баз даних програм підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, інших джерел інформації (веб-ресурсів), необхідних для 

професійного розвитку педагогічних працівників, та розміщення посилань на 

них на веб-сайті Центру. 

2.2.4. Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам. 

2.2.5. Взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, 

органами та установами забезпечення якості освіти, закладами загальної 

середньої, дошкільної, позашкільної освіти, комунальною установою 

"Інклюзивно-ресурсний центр" Татарбунарської міської ради, вищими 

навчальними закладами, міжнародними та громадськими установами та 

організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру. 

2.2.6. Інші функції у відповідності до покладених на Центр завдань. 
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2.3. Центр самостійно приймає рішення щодо організаційно-методичних 

форм роботи,  консалтингової діяльності із педагогічними працівниками в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і даним Статутом. 

2.4. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як 

демократизм і гуманізм, людиноцентризм, навчання впродовж життя, різних 

форм підвищення кваліфікації та свободи їх вибору, мобільності 

застосування професійних здібностей педагогічних працівників, їх 

академічної свободи та доброчесності, інтеграції у міжнародний освітній та 

науковий простір. 

2.5. Завданнями Центру є: 

2.5.1. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим 

спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період 

підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій. 

2.5.2. Вивчення потреб та надання методичної допомоги педагогічним 

працівникам закладів та установ освіти. 

2.5.3. Організація проведення фахових конкурсів і змагань педагогічних 

працівників. 

2.5.4. Надання допомоги педагогічним працівникам щодо підготовки 

здобувачів освіти до участі у конкурсах, турнірах, олімпіадах, змаганнях, 

захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук (МАН). 

2.5.6. Проведення консультування педагогічних працівників з питань 

організації інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та діяльності 

закладів освіти. 

2.5.7. Організація та проведення заходів, спрямованих на поширення 

передового педагогічного досвіду, інформації щодо дослідно-

експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності 

закладів освіти та окремих педагогічних працівників. 

2.5.8. Організація та проведення науково-методичних семінарів, 

конференцій, практикумів, нарад, виставок; здійснення обміну й взаємного 

стажування педагогічних працівників, 

2.5.9. Консультування педагогічних працівників закладів освіти з питань 

їх сертифікації. 

2.5.12. Координація та взаємодія з установами та організаціями 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

2.5.13. Взаємодія з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, установами освіти з питань впровадження реформи «Нова 

Українська Школа». 

2.5.14. Організаційно-методичний супровід управлінської та методичної 

діяльності закладів освіти. 

2.5.15. Координація інформатизації та діджиталізації закладів освіти. 

 

3. Управління та кадрове забезпечення Центру 
4.  
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3.1. Управління Центром здійснюють його засновник та директор. 

3.2. Засновник Центру: 

3.2.1. затверджує статут, структуру, штатний розпис та стратегію 

розвитку Центру, порядок проведення конкурсу на зайняття посад директора 

та педагогічних працівників Центру; 

3.2.2. організовує проведення конкурсу на зайняття посади директора 

Центру, призначення за результатами конкурсу директора Центру, 

затвердження його посадової інструкції та звільнення його з посади 

відповідно до трудового законодавства; 

3.2.3 визначає територію обслуговування Центру, забезпечує його 

утримання та розвиток, створює умови, необхідні для належного 

функціонування; 

3.2.4. здійснює управління діяльністю Центру та контроль дотриманням 

вимог законодавства, у тому числі цього Статуту; 

3.2.5. організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в 

установленому законодавством порядку; 

3.2.6. здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

3.3. Засновник або уповноважений ним орган (посадова особа) 

розробляє статут Центру відповідно до вимог законодавства.  

3.4. Засновником до штатного розпису Центру вводяться посади 

директора, консультанта, практичного психолога, бухгалтера, працівника 

обслуговуючого персоналу Центру. Кількість консультантів, визначена 

штатним розписом, має забезпечувати потреби у методичній підтримці 

(супроводі), консультуванні педагогічних працівників закладів освіти та 

установ, розташованих на території обслуговування Центру, та визначається 

Засновником. За рішенням Засновника до штатного розпису Центру можуть 

вводитись додаткові посади за рахунок спеціального фонду.  

3.5. На посаду педагогічного працівника Центру може бути призначено 

особу, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має 

вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або 

науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження 

інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі 

інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та визнана 

переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником 

Центру. 

3.6. Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються 

законодавством та їхніми посадовими інструкціями. 
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3.7. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його 

директор, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється 

з посади засновником Центру. 

3.8. Директор Центру: 

3.8.1. розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження 

засновнику; 

3.8.2. затверджує план діяльності та організовує роботу Центру 

відповідно до стратегії розвитку Центру, затвердженої засновником, подає 

пропозиції засновнику щодо штатного розпису та кошторису Центру; 

3.8.3. призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаних 

посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції 

працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них 

дисциплінарні стягнення; 

3.8.4. може залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань 

Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів (угод, 

контрактів тощо) відповідно до своєї компетенції; 

3.8.5. створює належні умови для ефективної роботи працівників 

Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів; 

3.8.6.  видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання; 

3.8.7. розпоряджається в установленому Засновником порядку майном 

Центру та його коштами, укладає цивільно-правові договори; 

3.8.8.забезпечує ефективність використання майна Центру; 

3.8.9. забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності 

Центру; 

3.8.10. діє від імені Центру без довіреності; 

3.8.11. може вносити засновнику Центру пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності Центру; 

3.8.12. укладає угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм та 

проєктів, встановлення прямих зв’язків з партнерами з-за кордону, 

міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими 

установами у встановленому чинним законодавством порядку. 

3.8.13. подає засновнику Центру річний звіт про виконання стратегії 

розвитку Центру. 

3.9. Трудові відносини у Центрі регулюються чинним законодавством 

України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України, а також прийнятими відповідно до них правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

3.10. Працівники Центру мають право: 
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3.10.1. на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів 

роботи з педагогічними кадрами; 

3.10.2. на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо; 

3.10.3. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру; 

3.10.4. на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства; 

3.10.5 брати участь у роботі органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади; 

3.10.6. займатися викладацькою діяльністю в обсязі не більше як 240 

годин на рік; 

3.10.7. об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

3.10.8. інші права, що не суперечать законодавству України. 

3.11. Працівники Центру зобов'язані: 

3.11.1. виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку; 

3.11.2.виконувати накази, доручення та розпорядження директора 

Центру; 

3.11.3. дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі. 

3.11. Працівники Центру несуть відповідальність за майно Центру: 

персональні комп’ютери, закріплені меблі, ксерокси, принтери та інші 

матеріальні цінності.  

3.12. Працівники Центру у відповідності до Закону України "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди щорічно (один раз на рік) в 

закладах охорони здоров’я. 

3.13. Атестація працівників Центру здійснюється відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

3.14. Працівники, які систематично порушують Статут, правила 

внутрішнього розпорядку Центру, не виконують посадових обов’язків, умови 

колективного договору або за результатами атестації не відповідають 

займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. 

3.15. За успіхи в роботі працівників Центру встановлюються такі форми 

матеріального та морального заохочення:  

 подяка; 

 нагородження грамотою; 

 нагородження нагрудними знаками; 

 грошова винагорода; 
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 премія; 

 встановлення доплати за інтенсивність та напруженість в 

роботі. 

 

4. Правила внутрішнього розпорядку 

 

4.1. Центр керується цим Статутом і Правилами внутрішнього  

трудового розпорядку. 

4.2. Правила внутрішнього  трудового розпорядку розробляються 

директором Центру та приймаються загальними зборами трудового 

колективу. 

 

 

5. Режим роботи  
 

5.1. Центр працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 8 годин. 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові. 

5.2. Щоденний робочий графік Центру: початок роботи – о 8.30, 

закінчення – 17.30, обідня перерва – 13.00 – 13.45. 

 

6. Фінансування та контроль за діяльністю Центру 
 

6.1. Фінансування Центру здійснюється його Засновником відповідно до 

законодавства. 

6.2. Матеріально-технічну базу Центру складає майно, вартість якого 

відображена у балансі. Майно, закріплене за Центром, належить йому на 

праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, 

визначених законодавством. 

6.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно 

до законодавства. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника та 

інші джерела, не заборонені законодавством.  

Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, 

визначеному законодавством (крім послуг, що надаються Центром для 

виконання завдань, визначених цим Статутом та іншими актами 

законодавства). 

6.4. Контроль за дотриманням Центром вимог законодавства, зокрема 

цього Статуту, здійснюють Засновник Центру та Уповноважений орган 

управління.  

6.5. За рішенням Засновника Центру бухгалтерський облік здійснюється 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти Татарбунарської міської 

ради. 

6.6. Директор Центру несе відповідальність перед засновником і перед 

іншими органами за достовірність і своєчасність подання фінансової, 

статистичної та іншої звітності. 
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7. Реорганізація або ліквідація Центру  

 

7.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається 

Засновником відповідно до чинного законодавства України. 

7.2. Ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації 

визначаються згідно з чинним законодавством України. 

7.3. Під час реорганізації або ліквідації Центру працівникам, які 

звільнюються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

7.4. У разі реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до 

правонаступників. 

7.5.  Центр є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного 

реєстру запису про його припинення. 

 

8. Діяльність Центру в рамках міжнародного співробітництва 

 

8.1. Центр має право здійснювати міжнародні зв'язки відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

 

9. Прикінцеві положення 
 

9.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок 

діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Центру  протягом усього 

періоду його функціонування.  

У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним 

законодавством України. 

9.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України.  

9.3. Цей Статут складено у 4-х (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу: 

перший примірник – у Засновника; 

другий – в Уповноваженого органу управління; 

третій – у Центрі; 

четвертий – у державного реєстратора. 

 

  

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Незабудка» комбінованого типу» 

Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Незабудка» комбінованого типу» Татарбунарської районної ради Одеської 

області (ЄДРПОУ 34520034). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Незабудка» комбінованого типу» 

Татарбунарської районної ради Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 34520034 на комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Незабудка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради 

Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 34520034. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Незабудка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради 

Одеської області у новій редакції (додається). 

 

4. Уповноважити директора комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Незабудка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради 
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Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 91 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №91 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ЯСЛА-САДОК) «НЕЗАБУДКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (нова редакція) 
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м. Татарбунари 

2021 р. 

1.Загальні положення 

 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-

CАДОК)  «НЕЗАБУДКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ  РАДИ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (далі-Заклад) є комунальним 

закладом дошкільної освіти, знаходиться у комунальній власності 

Татарбунарської міської ради. 
 

1.2. Засновником Закладу є Татарбунарська міська Одеської області 

(далі – Засновник). 

Заклад підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської ради 

(далі – Орган управління). 
 

1.3. Повне найменування закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «НЕЗАБУДКА» 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ ДО (ЯСЛА-САДОК) 

«НЕЗАБУДКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ.  
 

1.4. Юридична адреса Закладу : 68100, Одеська  область, м. 

Татарбунари,  Білгород-Дністровський район, вул. Центральна, 68. 
 

1.5. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами  України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затвердженими 

Центральними органами виконавчої влади, рішеннями Засновника, наказами 

Органу управління, цим Статутом. 
 

2. Правовий статус Закладу 

 

2.1. Заклад є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який 

затверджується Засновником, має печатку і штамп встановленого зразка, 

бланки з власними реквізитами,  реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства.  

Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його 

державної реєстрації. 

Заклад є неприбутковою юридичною особою. 
 

2.2. Заклад здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку.  

2.3. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Закладу. 
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2.4. Заклад має право укладати угоди/договори, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
 

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

2.5.1. безпечні умови освітньої діяльності; 

2.5.2. дотримання Державних стандартів дошкільної освіти; 

2.5.4. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 

освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 

міжнародними угодами; 

2.5.5. дотримання фінансової дисципліни; 

2.5.6. реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки; 

2.5.7. збереження матеріально-технічної бази. 
 

2.6. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами/договорами, укладеними між ними. 

 

3. Мета, предмет діяльності Закладу 

 

3.1. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних  

завдань  дошкільної  освіти. 
 

3.2. Заклад  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної 

освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту. 
 

3.3. Головними завданнями  Закладу є: 

3.3.1. повага та сприяння індивідуальних особливостей дітей, 

дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та 

порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, 

міжвідомча співпраця; 

3.3.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам 

Державного стандарту дошкільної освіти; 

3.3.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання 

та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

3.3.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

3.3.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумового, 

психологічного і фізичного розвитку дітей; 
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3.3.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з 

сім’єю; 

3.3.7. поширення серед батьків психологічних та фізичних знань про 

дітей дошкільного віку; 

3.3.8. планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку 

Закладу; 

3.3.9. формування освітньої програми Закладу; 

3.3.10. виховання  любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля; 

3.3.11. дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-

технічної бази. 

 

4. Комплектування Закладу 

 

4.1. Порядок  комплектування   Закладу визначається Засновником. 
 

4.2. Зарахування  дітей до Закладу проводиться з двох років. 
 

4.3. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками. 

  

4.4. Зарахування дітей до Закладу здійснюється  директором  протягом  

календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють, 

медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  

дитина  може відвідувати  Заклад,  довідки  сімейного лікаря  про  

епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження, письмової згоди 

батьків (опікунів) або осіб що їх замінюють, щодо надання дозволу на 

обробку персональних даних дитини; документів на встановлення 

батьківської плати, зарахування до спеціальних груп, путівки, виданої 

Органом управління. 

 

4.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку.   

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи у Закладі функціонують групи для дітей з порушенням 

мовлення та можуть створюватися інклюзивні групи для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 

4.6. Для прийому дітей з порушеннями мовлення, дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок 

інклюзивно-ресурсного центру, територіальної лікувально-консультаційної 

комісії. 
 

4.7. Наповнюваність груп у Закладі  становить:  

4.7.1. для дітей віком від двох до трьох років – до 15 осіб; 
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4.7.2. для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; 

4.7.3. різновікові – до 15 осіб; 

4.7.4. в оздоровчий період – до 15 осіб; 

4.7.5. в спеціальних групах – до 15 осіб; 

4.7.6. в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими 

освітніми потребами. 
 

4.8. Директор Закладу може встановлювати кількість дітей у групах  

залежно від демографічної ситуації. 

 

5. Режим роботи Закладу 

 

5.1. Заклад  працює за: п’ятиденним робочим тижнем, протягом  9 

годин. 

Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.    
 

5.2. Щоденний  графік  роботи  закладу: початок  роботи – о 8.00 год.,  

закінчення – в 17.00 год.  

 Робота чергової групи з 07.30 до 8.00; з 17. 00 до 18.00 год. 
 

5.3. Графік роботи Закладу доводиться до учасників освітнього процесу 

та є гласним та публічним. 

 

6.  Організація освітнього процесу 
  

6.1. Навчальний рік у Закладі  починається – 1 вересня, закінчується – 

31  травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий  період, у Закладі проводиться 

оздоровлення дітей. 

На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень 

робота Закладу тимчасово призупиняється за наказом Органу управління. 
 

6.2. Діяльність Закладу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік  та на період оздоровлення дітей. 
 

6.3. План роботи Закладу, погоджений з Органом управління, 

затверджується  директором цього Закладу. 
 

6.4. Виконання Державного стандарту дошкільної освіти (Базовий 

компонент дошкільної освіти України), реалізація чинних програм є 

обов’язковим для Закладу. 

 

6.5. У Закладі мова навчання і виховання визначається відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

6.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, 
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розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 
 

6.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або осіб, які їх замінюють, та 

Закладом у межах гранично допустимого навантаження на дитину. 
 

6.8. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватись з наступних 

підстав: 

6.8.1. за заявою батьків дитини або осіб, які їх замінюють з дати 
зазначеної у заяві; 

6.8.2. досягнення дитиною 7 (семи) років у випадку зарахування 
дитини до закладу загальної середньої освіти, для здобуття початкової 
освіти - з 1 вересня поточного року; 

6.8.3. у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти; 
6.8.4. несвоєчасного внесення батьками або осіб, які їх замінюють 

плати за харчування дитини у Закладі протягом 2 (двох) місяців 
поспіль; 

6.8.5. медичних протипоказань перебування дитини у Закладі. 
 

6.9. Перелік підстав відрахування дитини із Закладу є вичерпний. 
 

6.10. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
 

6.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх 

замінюють про відрахування дитини із Закладу становить не менше 10 

(десяти) календарних днів. 

 

7. Учасники освітнього процесу 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:  

7.1.1 діти дошкільного віку;  

7.1.2. педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, 

вихователі, асистенти вихователя, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, 

керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; асистенти 

дітей з особливими освітніми потребами та інші спеціалісти; медичні  

працівники;  

7.1.3. батьки або особи, які їх замінюють;  
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7.1.4. фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти. 
 

7.2. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються 

наступні форми матеріального та морального заохочення. 

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 

працівники представляються до нагородження державними нагородами, 

почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 

заохочення.   

Заохочення оголошується в наказі директора, Органу управління, 

доводиться до відома всього колективу Закладу  і заносяться до трудової 

книжки працівника. 
 

7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти. Дитина має право на: 

7.3.1 безоплатну дошкільну освіту; 

7.3.2. безоплатне медичне обслуговування; 

7.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

7.3.4. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

7.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять 

здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її 

гідності; 

7.3.6. здоровий спосіб життя. 
 

7.4. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями, мають право на першочергове зарахування до Закладу. 
 

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  

7.5.1. обирати і бути обраними до органів громадського 

самоврядування Закладу; 

7.5.2. звертатися до Органу  управління щодо розвитку, виховання та 

навчання своїх дітей; 

7.5.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

7.5.4. бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

7.5.5. вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти. 
 

7.6.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

7.6.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей у країнського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 
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7.6.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного 

віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 

7.6.3. своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі  у 

встановленому законом порядку; 

7.6.4. своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності дитини або її хвороби; 

7.6.5. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

7.6.6. поважати гідність дитини; 

7.6.7. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв. 
 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки 

визначені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
 

7.8. На посаду педагогічного працівника Закладу  приймається особа, з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за 

відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
 

7.9.  Педагогічні працівники Закладу мають право: 

7.9.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

7.9.2. брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 

7.9.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо;  

7.9.4. проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 

експериментальну, пошукову роботу;   

7.9.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу; 

7.9.6. соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства; 

7.9.7. об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

7.9.8. на захист професійної  честі та власної  гідності. 
 

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 
 

7.11.  Педагогічні працівники Закладу зобов’язані: 

7.11.1. виконувати даний Статут, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію; 
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7.11.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської 

моралі, поважати  гідність дитини та її батьків; 

7.11.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

7.11.4. брати участь у заходах, пов’язаних з підвищенням професійного 

рівня, педагогічної майстерності; 

7.11.5. виконувати накази Органу управління та рішення Засновника; 

7.11.6. нести відповідальність за життя та збереження  фізичного і 

психічного здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України; 

7.11.7. проходити один раз на п’ять років  курсову перепідготовку та 

атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 

7.11.8. виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству 

України. 
 

7.12.  Працівників  Закладу  призначає та звільняє з посад його 

директор  у порядку, передбаченому установчими документами, відповідно 

до законодавства. 
 

7.13. Працівники  Закладу   проходять періодичні    безоплатні    

медичні огляди    в   установленому законодавством порядку. 
 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують даний 

Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної 

освіти, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства.  

 

8. Організація харчування дітей  

  

8.1. Порядок забезпечення продуктами харчування відповідно до 

санітарно-гігієнічних правил і норм харчування дітей, постачальників 

визначає Уповноважений орган управління. 
 

8.2. У Закладі  встановлено 3-х разове харчування, на період літнього 

оздоровлення дітей – 4-х разове. 

 

8.3. Безпосередня відповідальність за організацію та контроль за якістю 

харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, 

виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, 

звітність, норми списання, покладається на директора та медичного 

працівника Закладу. 
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8.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі 

покладається на Орган управління, відповідний орган управління охорони 

здоров’я. 
 

8.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 
 

8.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
 

9. Медичне обслуговування дітей  

 

9.1. Постійне медичне обслуговування дітей у Закладі, здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу. 
 

9.2.  Медичний персонал  здійснює: 

9.2.1. моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного 

розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

9.2.2. організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі, 

поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 

9.2.3. контроль за організацією та якістю харчування, дотримання 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

9.2.4.контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

9.2.5. проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, які їх заміняють, та працівників закладу.   

 
 

9.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 

медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 

 

10.  Управління Закладом 

 

10.1. Засновник Закладу: 

10.1.1.здійснює передачу коштів для фінансування Закладу, 

забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, 

поліпшення матеріально-технічної бази та господарського обслуговування, в 

межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік; 

10.1.2. затверджує Статут Закладу, його нову редакцію/зміни до нього; 

10.1.3. приймає рішення щодо відчуження майна, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого майна, списання майна. 

10.1.4. фінансує виконання стратегії розвитку закладу дошкільної 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності Закладом освіти; 
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10.2. Орган управління: 

10.2.1 приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника Закладу; 

10.2.1. укладає строковий договір з директором Закладу, призначеним у 

порядку, встановленому законодавством України; 

10.2.2. розриває строковий трудовий договір з директором Закладу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством  України та Статутом  

Закладу; 

10.2.3. застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до керівника Закладу; 

10.2.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Закладу; 

10.2.5. здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Закладу; 

10.2.6. розробляє та затверджує посадову інструкцію директора 

Закладу; 

10.2.7. організовує розгляд звернень щодо діяльності Закладу в 

установленому законодавством порядку; 

10.2.8. здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

 

10.3. Директор Закладу: 

10.3.1. є громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, має 

організаторські здібності, фізичний і психічний стан не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків; 

10.3.2. здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 

Закладу; 

10.3.3. відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  

законодавством України, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах 

державних вимог до її змісту і обсягу; 

10.3.4. призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників у 

порядку, передбаченому установчими документами Закладу, відповідно до 

законодавства; 

10.3.5. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та 

інших  органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

10.3.6. розпоряджається в установленому порядку майном і відповідає 

за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 

бази  Закладу; 

10.3.7. контролює організацію харчування і медичного обслуговування 

дітей; 

10.3.8. розробляє та затверджує за узгодженням з профспілковим 

комітетом посадові інструкції, інструкції з охорони праці для працівників 
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Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, у встановленому 

порядку організовує перегляд діючих інструкцій; 

10.3.9. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників;  

10.3.10. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям,  здібностям і потребам; 

10.3.11. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, 

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

10.3.12. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які 

їх замінюють; 

10.3.13. звітує щорічно про освітню, методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність Закладу дошкільної освіти на загальних 

зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють; 

10.3.14. вирішує інші питання віднесені до його повноважень. 

 

10.4. Педагогічна рада Закладу, є постійно діючим органом управління 

Закладом, повноваження якої визначається установчими документами цього 

Закладу. 

До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники 

Закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять 

освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об’єднань, педагогічні працівники  закладів загальної середньої 

освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. Особи, запрошені на засідання 

педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради Закладу  є  його Директор. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
 

10.5. Педагогічна рада Закладу: 

10.5.1. схвалює освітню програму Закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

10.5.2. формує систему внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

10.5.3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу 

у Закладі; 

10.5.4. визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

10.5.5. затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

10.5.6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; 
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10.5.7.  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

10.5.8. заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять 

атестацію; 

10.5.9. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній,  інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

10.5.10. визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю; 

10.5.11. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та 

матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших 

учасників освітнього процесу; 

10.5.12. розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу 

та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

10.5.13.  має право ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації 

закладу; 

10.5.14. розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами Закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказом Директора 

Закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою. 

 

10.6. Органи громадського формування Закладу (у разі створення) 

якими є: 
 

10.6.1. органи самоврядування працівників Закладу; 

10.6.2. органи батьківського самоврядування; 

10.6.3. інші органи громадського самоврядування  Закладу учасників 

освітнього процесу; 

10.6.4.загальні збори (конференція) колективу Закладу , який є вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Закладу. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт Директора Закладу з 

питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної 

діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. 

 

 11. Майно Закладу 

 
11.1. Майно Закладу є комунальною власністю Татарбунарської міської 

ради, яке закріпляється  Засновником на правах оперативного управління. 
 

11.2. Майно Закладу складають основні засоби та інші необоротні 

активи, які є комунальною  власністю  Татарбунарської міської ради, вартість 
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яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії 

Уповноваженого органу управління. 
 

11.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України, 

користується земельною ділянкою де розміщуються спортивні та ігрові 

майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо. 
 

11.4. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з 

охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів. 
 

11.5. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством України, Засновником, Органом управління. 
 

11.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Закладі визначається 

чинним законодавством України і здійснюється Органом управління. 

 

11.7. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і 

продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах 

виділених бюджетних асигнувань. 
 

11.8. Заклад не має права продавати або передавати будь-яким особам  

майно, обмінювати його, надавати  у  користування або у позику, а також 

списувати  з балансу без дозволу Засновника. 

 

11.9. За рішенням Засновника навчального закладу бухгалтерський 

облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

 

12. Фінансування Закладу 

 

12.1.Фінансування Закладу здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та 

інших нормативно-правових актів України. 
 

12.2.  Джерелами  фінансування   Закладу є кошти: 

12.2.1. державного та, або місцевого бюджетів; 

12.2.2. батьків або осіб, які їх замінюють; 

12.2.3.  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб;  

12.2.4. інших джерел, не заборонених  законодавством України. 
 

12.3. Заклад може надавати платні освітні  та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року  № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, іншими 
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установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності»). 

Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших 

послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 
 

12.4. Штатний розпис Закладу встановлюється Органом управління на 

основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 

2010 року № 1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 

листопада 2010 року за № 1157/18452, затверджується Татарбунарським 

міським головою, за погодженням з фінансовим відділом міської ради. 
 

12.5. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

12.6. Порядок діловодства в Закладі, визначається Директором  

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

13.  Контроль за діяльністю Закладу 

 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу  є 

інституційний аудит, що проводиться територіальним органом Державної 

служби якості освіти України. 
 

13.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, здійснюється Державною службою 

якості освіти України. 
 

13.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаних з освітнім 

процесом, встановлюється Засновником та Органом управління. 

 

14. Міжнародне співробітництво 

 

14.1. Міжнародне співробітництво у Закладі, здійснюється відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових  актів, а також міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

 

15. Реорганізація або ліквідація Закладу  

 

15.1. Рішення про реорганізацію,  ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу приймає Засновник, відповідно до вимог діючого 

законодавства України. 
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15.2. Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Закладом. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

надає Засновнику для затвердження. 
 

15.3. У разі реорганізації та ліквідації Закладу, працівникам, які 

звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії передбачені 

відповідним законодавством України. 
 

15.4.У випадку реорганізації Закладу права та зобов’язання Закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства 

України або визначених Закладів дошкільної освіти. 
 

15.5. Заклад  вважається реорганізованим/ліквідованим з дня внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

16. Заключні положення 

 

16.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

16.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

16.3. Даний Статут складено у 4-х (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу: 

16.3.1. перший примірник зберігається у Засновника; 

16.3.2. другий  – в Органі управління; 

16.3.3. третій – у Закладі; 

16.3.4. четвертий – у державного реєстратора. 
 

 

Секретар міської ради                                                       О.В.Лєсніченко  
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» 

Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Колосок» Татарбунарської районної ради Одеської області (ЄДРПОУ 

34520144). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської районної ради 

Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи 34520144 на 

комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, ідентифікаційний код юридичної 

особи 34520144. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради Одеської області у новій 

редакції (додається). 

 

4. Уповноважити директора комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради Одеської області 

подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного законодавства. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

«04» січня 2021 р. 

№ 92 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №92 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ЯСЛА-САДОК) «КОЛОСОК»  

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Татарбунари 
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2021 р. 

1.Загальні положення 

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-

CАДОК)  «КОЛОСОК» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (далі-Заклад) є комунальним закладом дошкільної освіти, 

знаходиться у комунальній власності Татарбунарської міської ради. 

1.2. Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада  Одеської 

області (далі – Засновник). 

Заклад підпорядковується відділу освіти  Татарбунарської міської ради 

(далі - Орган управління). 
 

1.3. Повне найменування закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «КОЛОСОК» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена 

назва: КЗ ДО (ЯСЛА-САДОК) «КОЛОСОК».  
 

1.4. Юридична адреса Закладу : 68100, Одеська  область, Білгород-

Дністровський район, м. Татарбунари, вул. Клюшныкова,23. 
 

1.5. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами  України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затверджених  

Центральними органами виконавчої влади, іншими нормативно-правовими 

актами, рішеннями Засновника, наказами Органу управління, цим Статутом. 
 

2. Правовий статус Закладу 

 

2.1. Заклад є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який 

затверджується Засновником, має печатку і штамп встановленого зразка, 

бланки з власними реквізитами,  реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства.  

Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його 

державної реєстрації. 

Заклад є неприбутковою юридичною особою. 
 

2.2. Заклад здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку.  

2.3. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Закладу. 
 

2.4. Заклад має право укладати угоди/договори, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
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2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

2.5.1. безпечні умови освітньої діяльності; 

2.5.2. дотримання Державних стандартів дошкільної освіти; 

2.5.4. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 

освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 

міжнародними угодами; 

2.5.5. дотримання фінансової дисципліни; 

2.5.6. реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки; 

2.5.7. збереження матеріально-технічної бази. 
 

2.6. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами/договорами, укладеними між ними. 

 

3. Мета, предмет діяльності Закладу 

 

3.1. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних  

завдань  дошкільної  освіти. 
 

3.2. Заклад  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної 

освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту. 
 

3.3. Головними завданнями  Закладу є: 

3.3.1. повага та сприяння індивідуальних особливостей дітей, 

дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та 

порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, 

міжвідомча співпраця; 

3.3.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам 

Державного стандарту дошкільної освіти; 

3.3.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання 

та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

3.3.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

3.3.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумового, 

психологічного і фізичного розвитку дітей; 

3.3.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з 

сім’єю; 

3.3.7. поширення серед батьків психологічних та фізичних знань про 

дітей дошкільного віку; 
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3.3.8. планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку 

Закладу; 

3.3.9. формування освітньої програми Закладу; 

3.3.10. виховання  любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля; 

3.3.11. дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-

технічної бази. 

 

4. Комплектування Закладу 

 

4.1. Порядок комплектування Закладу визначається Засновником.   
 

4.2. Зарахування  дітей до Закладу проводиться з двох років. 
 

4.3. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками. 

  

4.4. Зарахування дітей до Закладу здійснюється  директором  протягом  

календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють, 

медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  

дитина  може відвідувати  Заклад,  довідки  сімейного лікаря  про  

епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження, письмової згоди 

батьків (опікунів) або осіб що їх замінюють, щодо надання дозволу на 

обробку персональних даних дитини; документів на встановлення 

батьківської плати, зарахування до спеціальних груп, путівки, виданої 

Органом управління. 

 

4.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку.   

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи у Закладі можуть функціонувати групи для дітей з 

порушенням мовлення та можуть створюватися інклюзивні групи для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

4.6. Для прийому дітей з порушеннями мовлення, дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок 

інклюзивно-ресурсного центру, територіальної лікувально-консультаційної 

комісії. 
 

4.7. Наповнюваність груп у Закладі  становить:  

4.7.1. для дітей віком від двох до трьох років – до 15 осіб; 

4.7.2. для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; 

4.7.3. різновікові – до 15 осіб; 

4.7.4. в оздоровчий період – до 15 осіб; 

4.7.5. в спеціальних групах – до 15 осіб; 
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4.7.6. в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими 

освітніми потребами. 
 

4.8. Директор Закладу може встановлювати кількість дітей у групах  

залежно від демографічної ситуації. 

 

5. Режим роботи Закладу 

 

5.1. Заклад  працює за: п’ятиденним робочим тижнем, протягом  9 

годин. 

Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.    
 

5.2. Щоденний  графік  роботи  закладу: початок  роботи – о 8.00 год.,  

закінчення – в 17.00 год.  

 Робота чергової групи з 07.30 до 8.00; з 17. 00 до 18.00 год. 
 

5.3. Графік роботи Закладу доводиться до учасників освітнього процесу 

та є гласним та публічним. 

 

6.  Організація освітнього процесу 
  

6.1. Навчальний рік у Закладі  починається – 1 вересня, закінчується – 

31  травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий  період, у Закладі проводиться 

оздоровлення дітей. 

На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень 

робота Закладу тимчасово призупиняється за наказом Органу управління. 
 

6.2. Діяльність Закладу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік  та на період оздоровлення дітей. 
 

6.3. План роботи Закладу, погоджений з Органом управління, 

затверджується  директором цього Закладу. 
 

6.4. Виконання Державного стандарту дошкільної освіти (Базовий 

компонент дошкільної освіти України), реалізація чинних програм є 

обов’язковим для Закладу. 

 

6.5. У Закладі мова навчання і виховання визначається відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

6.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, 

розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним 
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органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 
 

6.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або осіб, які їх замінюють, та 

Закладом у межах гранично допустимого навантаження на дитину. 
 

6.8. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватись з наступних 

підстав: 

6.8.1. за заявою батьків дитини або осіб, які їх замінюють з дати 
зазначеної у заяві; 

6.8.2. досягнення дитиною 7 (семи) років у випадку зарахування 
дитини до закладу загальної середньої освіти, для здобуття початкової 
освіти - з 1 вересня поточного року; 

6.8.3. у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти; 
6.8.4. несвоєчасного внесення батьками або осіб, які їх замінюють 

плати за харчування дитини у Закладі протягом 2 (двох) місяців 
поспіль; 

6.8.5. медичних протипоказань перебування дитини у Закладі. 
 

6.9. Перелік підстав відрахування дитини із Закладу є вичерпний. 
 

6.10. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
 

6.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх 

замінюють про відрахування дитини із Закладу становить не менше 10 

(десяти) календарних днів. 

 

7. Учасники освітнього процесу 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:  

7.1.1 діти дошкільного віку;  

7.1.2. педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, 

вихователі, асистенти вихователя, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, 

керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; асистенти 

дітей з особливими освітніми потребами та інші спеціалісти; медичні  

працівники;  

7.1.3. батьки або особи, які їх замінюють;  

7.1.4. фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти. 
 



 

 
428 

7.2. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються 

наступні форми матеріального та морального заохочення. 

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 

працівники представляються до нагородження державними нагородами, 

почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 

заохочення.   

Заохочення оголошується в наказі директора, Органу управління, 

доводиться до відома всього колективу Закладу  і заносяться до трудової 

книжки працівника. 
 

7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти. Дитина має право на: 

7.3.1 безоплатну дошкільну освіту; 

7.3.2. безоплатне медичне обслуговування; 

7.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

7.3.4. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

7.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять 

здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її 

гідності; 

7.3.6. здоровий спосіб життя. 
 

7.4. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями, мають право на першочергове зарахування до Закладу. 
 

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  

7.5.1. обирати і бути обраними до органів громадського 

самоврядування Закладу; 

7.5.2. звертатися до Органу  управління щодо розвитку, виховання та 

навчання своїх дітей; 

7.5.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

7.5.4. бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

7.5.5. вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти. 
 

7.6.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

7.6.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

7.6.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного 

віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 
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7.6.3. своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі  у 

встановленому законом порядку; 

7.6.4. своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності дитини або її хвороби; 

7.6.5. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

7.6.6. поважати гідність дитини; 

7.6.7. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв. 
 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки 

визначені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
 

7.8. На посаду педагогічного працівника Закладу  приймається особа, з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за 

відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
 

7.9.  Педагогічні працівники Закладу мають право: 

7.9.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

7.9.2. брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 

7.9.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо;  

7.9.4. проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 

експериментальну, пошукову роботу;   

7.9.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу; 

7.9.6. соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства; 

7.9.7. об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

7.9.8. на захист професійної  честі та власної  гідності. 
 

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 
 

7.11.  Педагогічні працівники Закладу зобов’язані: 

7.11.1. виконувати даний Статут, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію; 

7.11.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської 

моралі, поважати  гідність дитини та її батьків; 
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7.11.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

7.11.4. брати участь у заходах, пов’язаних з підвищенням професійного 

рівня, педагогічної майстерності; 

7.11.5. виконувати накази Органу управління та рішення Засновника; 

7.11.6. нести відповідальність за життя та збереження  фізичного і 

психічного здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України; 

7.11.7. проходити один раз на п’ять років  курсову перепідготовку та 

атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 

7.11.8. виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству 

України. 
 

7.12.  Працівників  Закладу  призначає та звільняє з посад його 

директор  у порядку, передбаченому установчими документами, відповідно 

до законодавства. 
 

7.13. Працівники  Закладу   проходять періодичні    безоплатні    

медичні огляди    в   установленому законодавством порядку. 
 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують даний 

Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної 

освіти, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства.  

 

8. Організація харчування дітей  

  

8.1. Порядок забезпечення продуктами харчування відповідно до 

санітарно-гігієнічних правил і норм харчування дітей, постачальників 

визначає Уповноважений орган управління. 
 

8.2. У Закладі  встановлено 3-х разове харчування, на період літнього 

оздоровлення дітей – 4-х разове. 

 

8.3. Безпосередня відповідальність за організацію та контроль за якістю 

харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, 

виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, 

звітність, норми списання, покладається на директора та медичного 

працівника Закладу. 
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8.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі 

покладається на Орган управління, відповідний орган управління охорони 

здоров’я. 
 

8.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 
 

8.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
 

9. Медичне обслуговування дітей  

 

9.1. Постійне медичне обслуговування дітей у Закладі, здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу. 
 

9.2.  Медичний персонал  здійснює: 

9.2.1. моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного 

розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

9.2.2. організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі, 

поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 

9.2.3. контроль за організацією та якістю харчування, дотримання 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

9.2.4.контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

9.2.5. проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, які їх заміняють, та працівників закладу.   

 
 

9.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 

медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 

 

10.  Управління Закладом 

 

10.1. Засновник Закладу: 

10.1.1.здійснює передачу коштів для фінансування Закладу, 

забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, 

поліпшення матеріально-технічної бази та господарського обслуговування, в 

межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік; 

10.1.2. затверджує Статут Закладу, його нову редакцію/зміни до нього; 

10.1.3. приймає рішення щодо відчуження майна, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого майна, списання майна. 

10.1.4. фінансує виконання стратегії розвитку закладу дошкільної 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності Закладом освіти; 
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10.2.Орган управління: 

10.2.1 приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника Закладу. 

10.2.1. укладає строковий договір з директором Закладу, призначеним у 

порядку, встановленому законодавством України; 

10.2.2. розриває строковий трудовий договір з директором Закладу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством  України та Статутом  

Закладу; 

10.2.3. застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до керівника Закладу; 

10.2.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Закладу; 

10.2.5. здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Закладу. 

10.2.6. розробляє та затверджує посадову інструкцію директора 

Закладу. 

10.2.7. організовує розгляд звернень щодо діяльності Закладу в 

установленому законодавством порядку; 

10.2.9. здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

 

10.3. Директор Закладу: 

10.3.1. є громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, має 

організаторські здібності, фізичний і психічний стан не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків; 

10.3.2. здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 

Закладу; 

10.3.3. відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  

законодавством України, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах 

державних вимог до її змісту і обсягу; 

10.3.4. призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників у 

порядку, передбаченому установчими документами Закладу, відповідно до 

законодавства; 

10.3.5. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та 

інших  органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

10.3.6. розпоряджається в установленому порядку майном і відповідає 

за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 

бази  Закладу; 

10.3.7. контролює організацію харчування і медичного обслуговування 

дітей; 

10.3.8. розробляє та затверджує за узгодженням з профспілковим 

комітетом посадові інструкції, інструкції з охорони праці для працівників 
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Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, у встановленому 

порядку організовує перегляд діючих інструкцій; 

10.3.9. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників;  

10.3.10. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям,  здібностям і потребам; 

10.3.11. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, 

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

10.3.12. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які 

їх замінюють; 

10.3.13. звітує щорічно про освітню, методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність Закладу дошкільної освіти на загальних 

зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють; 

10.3.14. вирішує інші питання віднесені до його повноважень. 

 

10.4. Педагогічна рада Закладу, є постійно діючим органом управління 

Закладом, повноваження якої визначається установчими документами цього 

Закладу. 

До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники 

Закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять 

освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об’єднань, педагогічні працівники  закладів загальної середньої 

освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. Особи, запрошені на засідання 

педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради Закладу  є  його Директор. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
 

10.5. Педагогічна рада Закладу: 

10.5.1. схвалює освітню програму Закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

10.5.2. формує систему внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

10.5.3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу 

у Закладі; 

10.5.4. визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

10.5.5. затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

10.5.6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; 
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10.5.7.  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

10.5.8. заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять 

атестацію; 

10.5.9. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній,  інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

10.5.10. визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю; 

10.5.11. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та 

матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших 

учасників освітнього процесу; 

10.5.12. розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу 

та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

10.5.13.  має право ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації 

закладу; 

10.5.14. розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами Закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказом Директора 

Закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою. 

 

10.6. Органи громадського формування Закладу (у разі створення) 

якими є: 
 

10.6.1. органи самоврядування працівників Закладу; 

10.6.2. органи батьківського самоврядування; 

10.6.3. інші органи громадського самоврядування  Закладу учасників 

освітнього процесу; 

10.6.4.загальні збори (конференція) колективу Закладу , який є вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Закладу. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт Директора Закладу з 

питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної 

діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. 

 

 11. Майно Закладу 

 
11.1. Майно Закладу є комунальною власністю Татарбунарської міської 

ради, яке закріпляється  Засновником на правах оперативного управління. 
 

11.2. Майно Закладу складають основні засоби та інші необоротні 

активи, які є комунальною власністю  Татарбунарської міської ради, вартість 
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яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії 

Уповноваженого органу управління. 
 

11.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України, 

користується земельною ділянкою де розміщуються спортивні та ігрові 

майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо. 
 

11.4. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з 

охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів. 
 

11.5. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством України, Засновником, Органом управління. 
 

11.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Закладі визначається 

чинним законодавством України і здійснюється Органом управління. 

 

11.7. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і 

продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах 

виділених бюджетних асигнувань. 
 

11.8. Заклад не має права продавати або передавати будь-яким особам  

майно, обмінювати його, надавати  у  користування або у позику, а також 

списувати  з балансу без дозволу Засновника. 

 

11.9. За рішенням Засновника навчального закладу бухгалтерський 

облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

 

14. Фінансування Закладу 

 

12.1.Фінансування Закладу здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та 

інших нормативно-правових актів України. 
 

12.2.  Джерелами  фінансування   Закладу є кошти: 

12.2.1. державного та, або місцевого бюджетів; 

12.2.2. батьків або осіб, які їх замінюють; 

12.2.3.  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб;  

12.2.4. інших джерел, не заборонених  законодавством України. 
 

12.3. Заклад може надавати платні освітні  та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року  № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, іншими 
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установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності»). 

Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших 

послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 
 

12.4. Штатний розпис Закладу встановлюється Органом управління на 

основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від             04 

листопада 2010 року № 1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2010 року  за № 1157/18452, за погодженням органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 
 

12.5. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

12.6. Порядок діловодства в Закладі, визначається Директором  

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

15.  Контроль за діяльністю Закладу 

 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу  є 

інституційний аудит, що проводиться територіальним органом Державної 

служби якості освіти України. 
 

13.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, здійснюється Державною службою 

якості освіти України. 
 

13.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаних з освітнім 

процесом, встановлюється Засновником та Органом управління. 

 

14. Міжнародне співробітництво 

 

14.1. Міжнародне співробітництво у Закладі, здійснюється відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових  актів, а також міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

 

15. Реорганізація або ліквідація Закладу  

 

15.1. Рішення про реорганізацію,  ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу приймає Засновник, відповідно до вимог діючого 

законодавства України. 
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15.2. Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Закладом. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

надає Засновнику для затвердження. 
 

15.3. У разі реорганізації та ліквідації Закладу, працівникам, які 

звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії передбачені 

відповідним законодавством України. 
 

15.4.У випадку реорганізації Закладу права та зобов’язання Закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства 

України або визначених Закладів дошкільної освіти. 
 

15.5. Заклад  вважається реорганізованим/ліквідованим з дня внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

16. Заключні положення 

 

16.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

16.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

16.3. Даний Статут складено у 4-х (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу: 

16.3.1. перший примірник зберігається у Засновника; 

16.3.2. другий  – в Органі управління; 

16.3.3. третій – у Закладі; 

16.3.4. четвертий – у державного реєстратора. 
 

 

Секретар міської ради       О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 
 

 



 

 
438 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу «Спаський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Ромашка» Татарбунарської районної ради 

Одеської області 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Спаський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Ромашка» Татарбунарської районної ради Одеської 

області (ЄДРПОУ 35653900). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

«Спаський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» 

Татарбунарської районної ради  Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 35653900 на комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Дзвіночок» Татарбунарської міської ради Одеської області, 

ідентифікаційний код юридичної особи 35653900. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Дзвіночок» Татарбунарської міської ради Одеської області у новій 

редакції (додається). 

 

4. Уповноважити директора комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дзвіночок» Татарбунарської міської ради Одеської області 

подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного законодавства. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 93 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 
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2021 р. 

1.Загальні положення 

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-

CАДОК)  «ДЗВІНОЧОК» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі-Заклад) є комунальним закладом дошкільної 

освіти, знаходиться у комунальній власності Татарбунарської міської ради. 
 

1.2. Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада  Одеської 

області (далі – Засновник). 

Заклад підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської ради       

(далі - Органу управління) 
 

1.3. Повне найменування закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)«ДЗВІНОЧОК» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена 

назва: КЗ ДО (ЯСЛА-САДОК) «ДЗВІНОЧОК».  
 

1.4. Юридична адреса Закладу : 68121, Одеська  область, Білгород-

Дністровський район, с. Спаське, вул. Комарова,2. 
 

1.5. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами  України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затвердженими 

Центральними органами виконавчої влади, іншими нормативно-правовими 

актами, рішеннями Засновника, наказами Органу управління, цим Статутом. 
 

2. Правовий статус Закладу 

 

2.1. Заклад є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який 

затверджується Засновником, має печатку і штамп встановленого зразка, 

бланки з власними реквізитами,  реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства.  

Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його 

державної реєстрації. 

Заклад є неприбутковою юридичною особою. 
 

2.2. Заклад здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку.  

2.3. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Закладу. 
 

2.4. Заклад має право укладати угоди/договори, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 
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відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
 

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

2.5.1. безпечні умови освітньої діяльності; 

2.5.2. дотримання Державних стандартів дошкільної освіти; 

2.5.4. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 

освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 

міжнародними угодами; 

2.5.5. дотримання фінансової дисципліни; 

2.5.6. реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки; 

2.5.7. збереження матеріально-технічної бази. 
 

2.6. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами/договорами, укладеними між ними. 

 

3. Мета, предмет діяльності Закладу 

 

3.1. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних  

завдань  дошкільної  освіти. 
 

3.2. Заклад  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної 

освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту. 
 

3.3. Головними завданнями  Закладу є: 

3.3.1. повага та сприяння індивідуальних особливостей дітей, 

дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та 

порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, 

міжвідомча співпраця; 

3.3.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам 

Державного стандарту дошкільної освіти; 

3.3.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання 

та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

3.3.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

3.3.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумового, 

психологічного і фізичного розвитку дітей; 

3.3.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з 

сім’єю; 
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3.3.7. поширення серед батьків психологічних та фізичних знань про 

дітей дошкільного віку; 

3.3.8. планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку 

Закладу; 

3.3.9. формування освітньої програми Закладу; 

3.3.10. виховання  любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля; 

3.3.11. дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-

технічної бази. 

 

4. Комплектування Закладу 

 

4.1. Порядок комплектування Закладу визначається Засновником.   
 

4.2. Зарахування  дітей до Закладу проводиться з двох років. 
 

4.3. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками. 

  

4.4. Зарахування дітей до Закладу здійснюється  директором  протягом  

календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють, 

медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  

дитина  може відвідувати  Заклад,  довідки  сімейного лікаря  про  

епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження, письмової згоди 

батьків (опікунів) або осіб що їх замінюють, щодо надання дозволу на 

обробку персональних даних дитини; документів на встановлення 

батьківської плати, зарахування до спеціальних груп, путівки, виданої 

Органом управління. 

 

4.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку.   

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи у Закладі можуть функціонувати групи для дітей з 

порушенням мовлення та можуть створюватися інклюзивні групи для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

4.6. Для прийому дітей з порушеннями мовлення, дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок 

інклюзивно-ресурсного центру, територіальної лікувально-консультаційної 

комісії. 
 

4.7. Наповнюваність груп у Закладі  становить:  

4.7.1. для дітей віком від двох до трьох років – до 15 осіб; 

4.7.2. для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; 

4.7.3. різновікові – до 15 осіб; 
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4.7.4. в оздоровчий період – до 15 осіб; 

4.7.5. в спеціальних групах – до 15 осіб; 

4.7.6. в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими 

освітніми потребами. 
 

4.8. Директор Закладу може встановлювати кількість дітей у групах  

залежно від демографічної ситуації. 

 

5. Режим роботи Закладу 

 

5.1. Заклад  працює за: п’ятиденним робочим тижнем, протягом  9 

годин. 

Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.    
 

5.2. Щоденний  графік  роботи  закладу: початок  роботи – о 8.00 год.,  

закінчення – в 17.00 год.  
  

5.3. Графік роботи Закладу доводиться до учасників освітнього процесу 

та є гласним та публічним. 

 

6.  Організація освітнього процесу 
  

6.1. Навчальний рік у Закладі  починається – 1 вересня, закінчується – 

31  травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий  період, у Закладі проводиться 

оздоровлення дітей. 

На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень 

робота Закладу тимчасово призупиняється за наказом Органу управління. 
 

6.2. Діяльність Закладу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік  та на період оздоровлення дітей. 
 

6.3. План роботи Закладу, погоджений з Органом управління, 

затверджується  директором цього Закладу. 
 

6.4. Виконання Державного стандарту дошкільної освіти (Базовий 

компонент дошкільної освіти України), реалізація чинних програм є 

обов’язковим для Закладу. 

 

6.5. У Закладі мова навчання і виховання визначається відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

6.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, 

розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним 
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органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 
 

6.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або осіб, які їх замінюють, та 

Закладом у межах гранично допустимого навантаження на дитину. 
 

6.8. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватись з наступних 

підстав: 

6.8.1. за заявою батьків дитини або осіб, які їх замінюють з дати 
зазначеної у заяві; 

6.8.2. досягнення дитиною 7 (семи) років у випадку зарахування 
дитини до закладу загальної середньої освіти, для здобуття початкової 
освіти - з 1 вересня поточного року; 

6.8.3. у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти; 
6.8.4. несвоєчасного внесення батьками або осіб, які їх замінюють 

плати за харчування дитини у Закладі протягом 2 (двох) місяців 
поспіль; 

6.8.5. медичних протипоказань перебування дитини у Закладі. 
 

6.9. Перелік підстав відрахування дитини із Закладу є вичерпний. 
 

6.10. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
 

6.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх 

замінюють про відрахування дитини із Закладу становить не менше 10 

(десяти) календарних днів. 

 

7. Учасники освітнього процесу 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:  

7.1.1 діти дошкільного віку;  

7.1.2. педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, 

вихователі, асистенти вихователя, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, 

керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; асистенти 

дітей з особливими освітніми потребами та інші спеціалісти; медичні  

працівники;  

7.1.3. батьки або особи, які їх замінюють;  

7.1.4. фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти. 
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7.2. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються 

наступні форми матеріального та морального заохочення. 

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 

працівники представляються до нагородження державними нагородами, 

почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 

заохочення.   

Заохочення оголошується в наказі директора, Органу управління, 

доводиться до відома всього колективу Закладу  і заносяться до трудової 

книжки працівника. 
 

7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти. Дитина має право на: 

7.3.1 безоплатну дошкільну освіту; 

7.3.2. безоплатне медичне обслуговування; 

7.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

7.3.4. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

7.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять 

здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її 

гідності; 

7.3.6. здоровий спосіб життя. 
 

7.4. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями, мають право на першочергове зарахування до Закладу. 
 

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  

7.5.1. обирати і бути обраними до органів громадського 

самоврядування Закладу; 

7.5.2. звертатися до Органу  управління щодо розвитку, виховання та 

навчання своїх дітей; 

7.5.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

7.5.4. бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

7.5.5. вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти. 
 

7.6.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

7.6.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

7.6.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного 

віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 
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7.6.3. своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі  у 

встановленому законом порядку; 

7.6.4. своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності дитини або її хвороби; 

7.6.5. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

7.6.6. поважати гідність дитини; 

7.6.7. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв. 
 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки 

визначені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
 

7.8. На посаду педагогічного працівника Закладу  приймається особа, з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за 

відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
 

7.9.  Педагогічні працівники Закладу мають право: 

7.9.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

7.9.2. брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 

7.9.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо;  

7.9.4. проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 

експериментальну, пошукову роботу;   

7.9.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу; 

7.9.6. соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства; 

7.9.7. об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

7.9.8. на захист професійної  честі та власної  гідності. 
 

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 
 

7.11.  Педагогічні працівники Закладу зобов’язані: 

7.11.1. виконувати даний Статут, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію; 

7.11.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської 

моралі, поважати  гідність дитини та її батьків; 
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7.11.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

7.11.4. брати участь у заходах, пов’язаних з підвищенням професійного 

рівня, педагогічної майстерності; 

7.11.5. виконувати накази Органу управління та рішення Засновника; 

7.11.6. нести відповідальність за життя та збереження  фізичного і 

психічного здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України; 

7.11.7. проходити один раз на п’ять років  курсову перепідготовку та 

атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 

7.11.8. виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству 

України. 
 

7.12.  Працівників  Закладу  призначає та звільняє з посад його 

директор  у порядку, передбаченому установчими документами, відповідно 

до законодавства. 
 

7.13. Працівники  Закладу   проходять періодичні    безоплатні    

медичні огляди    в   установленому законодавством порядку. 
 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують даний 

Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної 

освіти, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства.  

 

8. Організація харчування дітей  

  

8.1. Порядок забезпечення продуктами харчування відповідно до 

санітарно-гігієнічних правил і норм харчування дітей, постачальників 

визначає Уповноважений орган управління. 
 

8.2. У Закладі  встановлено 3-х разове харчування, на період літнього 

оздоровлення дітей – 4-х разове. 

 

8.3. Безпосередня відповідальність за організацію та контроль за якістю 

харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, 

виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, 

звітність, норми списання, покладається на директора та медичного 

працівника Закладу. 
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8.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі 

покладається на Орган управління, відповідний орган управління охорони 

здоров’я. 
 

8.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 
 

8.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
 

9. Медичне обслуговування дітей  

 

9.1. Постійне медичне обслуговування дітей у Закладі, здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу. 
 

9.2.  Медичний персонал  здійснює: 

9.2.1. моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного 

розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

9.2.2. організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі, 

поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 

9.2.3. контроль за організацією та якістю харчування, дотримання 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

9.2.4.контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

9.2.5. проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, які їх заміняють, та працівників закладу.   

 
 

9.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 

медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 

 

10.  Управління Закладом 

10.1. Засновник Закладу: 

10.1.1. здійснює передачу коштів для фінансування Закладу, 

забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, 

поліпшення матеріально-технічної бази та господарського обслуговування, в 

межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік; 

10.1.2. затверджує Статут Закладу, його нову редакцію/зміни до нього; 

10.1.3. приймає рішення щодо відчуження майна, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого майна, списання майна. 

10.1.4. фінансує виконання стратегії розвитку закладу дошкільної 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти. 
 

10.2. Орган управління: 
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10.2.1. приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника Закладу; 

10.2.2. укладає строковий договір з директором Закладу, призначеним у 

порядку, встановленому законодавством України; 

10.2.3. розриває строковий трудовий договір з директором Закладу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством  України та Статутом  

Закладу; 

10.2.4. застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до керівника Закладу; 

10.2.5. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Закладу; 

10.2.6. здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Закладу. 

10.2.7. розробляє та затверджує посадову інструкцію директора 

Закладу. 

10.2.8. організовує розгляд звернень щодо діяльності Закладу в 

установленому законодавством порядку; 

10.2.9. здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

 

10.3. Директор Закладу: 

10.3.1. є громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, має 

організаторські здібності, фізичний і психічний стан не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків; 

10.3.2. здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 

Закладу; 

10.3.3. відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  

законодавством України, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах 

державних вимог до її змісту і обсягу; 

10.3.4. призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників у 

порядку, передбаченому установчими документами Закладу, відповідно до 

законодавства; 

10.3.5. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та 

інших  органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

10.3.6. розпоряджається в установленому порядку майном і відповідає 

за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 

бази  Закладу; 

10.3.7. контролює організацію харчування і медичного обслуговування 

дітей; 

10.3.8. розробляє та затверджує за узгодженням з профспілковим 

комітетом посадові інструкції, інструкції з охорони праці для працівників 
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Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, у встановленому 

порядку організовує перегляд діючих інструкцій; 

10.3.9. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників;  

10.3.10. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям,  здібностям і потребам; 

10.3.11. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, 

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

10.3.12. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які 

їх замінюють; 

10.3.13. звітує щорічно про освітню, методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність Закладу дошкільної освіти на загальних 

зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють; 

10.3.14. вирішує інші питання віднесені до його повноважень. 

 

10.4. Педагогічна рада Закладу, є постійно діючим органом управління 

Закладом, повноваження якої визначається установчими документами цього 

Закладу. 

До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники 

Закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять 

освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об’єднань, педагогічні працівники  закладів загальної середньої 

освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. Особи, запрошені на засідання 

педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради Закладу  є  його Директор. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
 

10.5. Педагогічна рада Закладу: 

10.5.1. схвалює освітню програму Закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

10.5.2. формує систему внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

10.5.3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу 

у Закладі; 

10.5.4. визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

10.5.5. затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

10.5.6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; 
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10.5.7.  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

10.5.8. заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять 

атестацію; 

10.5.9. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній,  інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

10.5.10. визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю; 

10.5.11. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та 

матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших 

учасників освітнього процесу; 

10.5.12. розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу 

та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

10.5.13.  має право ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації 

закладу; 

10.5.14. розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами Закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказом Директора 

Закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою. 

 

10.6. Органи громадського формування Закладу (у разі створення) 

якими є: 
 

10.6.1. органи самоврядування працівників Закладу; 

10.6.2. органи батьківського самоврядування; 

10.6.3. інші органи громадського самоврядування  Закладу учасників 

освітнього процесу; 

10.6.4.загальні збори (конференція) колективу Закладу , який є вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Закладу. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт Директора Закладу з 

питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної 

діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. 

 

 11. Майно Закладу 

 
11.1. Майно Закладу є комунальною власністю Татарбунарської міської 

ради, яке закріпляється  Засновником на правах оперативного управління. 
 

11.2. Майно Закладу складають основні засоби та інші необоротні 

активи, які є комунальною власністю  Татарбунарської міської ради, вартість 
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яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії 

Уповноваженого органу управління. 
 

11.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України, 

користується земельною ділянкою де розміщуються спортивні та ігрові 

майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо. 
 

11.4. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з 

охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів. 
 

11.5. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством України, Засновником, Органом управління. 
 

11.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Закладі визначається 

чинним законодавством України і здійснюється Органом управління. 

 

11.7. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і 

продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах 

виділених бюджетних асигнувань. 
 

11.8. Заклад не має права продавати або передавати будь-яким особам  

майно, обмінювати його, надавати  у  користування або у позику, а також 

списувати  з балансу без дозволу Засновника. 

 

11.9.За рішенням Засновника навчального закладу бухгалтерський 

облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

 

16. Фінансування Закладу 

 

12.1.Фінансування Закладу здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та 

інших нормативно-правових актів України. 
 

12.2.  Джерелами  фінансування   Закладу є кошти: 

12.2.1. державного та, або місцевого бюджетів; 

12.2.2. батьків або осіб, які їх замінюють; 

12.2.3.  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб;  

12.2.4. інших джерел, не заборонених  законодавством України. 
 

12.3. Заклад може надавати платні освітні  та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року  № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, іншими 
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установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності»). 

Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших 

послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 
 

12.4. Штатний розпис Закладу встановлюється Органом управління на 

основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від             04 

листопада 2010 року № 1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2010 року  за № 1157/18452, за погодженням органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 
 

12.5. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

12.6. Порядок діловодства в Закладі, визначається Директором  

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

17.  Контроль за діяльністю Закладу 

 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу  є 

інституційний аудит, що проводиться територіальним органом Державної 

служби якості освіти України. 
 

13.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, здійснюється Державною службою 

якості освіти України. 
 

13.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаних з освітнім 

процесом, встановлюється Засновником та Органом управління. 

 

14. Міжнародне співробітництво 

 

14.1. Міжнародне співробітництво у Закладі, здійснюється відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових  актів, а також міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

 

15. Реорганізація або ліквідація Закладу  

 

15.1. Рішення про реорганізацію,  ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу приймає Засновник, відповідно до вимог діючого 

законодавства України. 
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15.2. Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Закладом. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

надає Засновнику для затвердження. 
 

15.3. У разі реорганізації та ліквідації Закладу, працівникам, які 

звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії передбачені 

відповідним законодавством України. 
 

15.4.У випадку реорганізації Закладу права та зобов’язання Закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства 

України або визначених Закладів дошкільної освіти. 
 

15.5. Заклад  вважається реорганізованим/ліквідованим з дня внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

16. Заключні положення 

 

16.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

16.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

16.3. Даний Статут складено у 4-х (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу: 

16.3.1. перший примірник зберігається у Засновника; 

16.3.2. другий  – в Органі управління; 

16.3.3. третій – у Закладі; 

16.3.4. четвертий – у державного реєстратора. 
 

 

Секретар міської ради                                О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Глибоківський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Буратіно» 

Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року    № 13 – VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік», Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Глибоківський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Буратіно» Татарбунарської районної ради Одеської 

області (ЄДРПОУ 34519909). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

«Глибоківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Буратіно» 

Татарбунарської районної ради Одеської області, ідентифікаційний код 

юридичної особи 34519909 на комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Буратіно» Татарбунарської міської ради Одеської області, 

ідентифікаційний код юридичної особи 34519909. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Буратіно»  Татарбунарської міської ради Одеської області у новій 

редакції (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Буратіно» Татарбунарської міської ради Одеської області 

подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 94 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №94 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 
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м. Татарбунари 

2021 р. 

1.Загальні положення 

 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-

CАДОК)  «БУРАТІНО» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (далі-Заклад) є комунальним закладом дошкільної освіти, 

знаходиться у комунальній власності Татарбунарської міської ради. 

1.2. Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада  Одеської 

області (далі – Засновник). 

Заклад підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської ради 

(далі - Орган управління). 
 

1.3. Повне найменування закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «БУРАТІНО» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена 

назва: КЗ ДО (ЯСЛА-САДОК) «БУРАТІНО».  
 

1.4. Юридична адреса Закладу : 68113, Одеська  область, Білгород-

Дністровський район, с. Глибоке, вул. Центральна,41а. 
 

1.5. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами  України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затвердженими  

центральними органами виконавчої влади, іншими нормативно-правовими 

актами, рішеннями Засновника, наказами Уповноваженого органу 

управління, цим Статутом. 
 

2. Правовий статус Закладу 

 

2.1. Заклад є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який 

затверджується Засновником, має печатку і штамп встановленого зразка, 

бланки з власними реквізитами,  реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства.  

Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його 

державної реєстрації. 

Заклад є неприбутковою юридичною особою. 
 

2.2. Заклад здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку.  

2.3. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Закладу. 
 

2.4. Заклад має право укладати угоди/договори, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 
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відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
 

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

2.5.1. безпечні умови освітньої діяльності; 

2.5.2. дотримання Державних стандартів дошкільної освіти; 

2.5.4. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 

освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 

міжнародними угодами; 

2.5.5. дотримання фінансової дисципліни; 

2.5.6. реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки; 

2.5.7. збереження матеріально-технічної бази. 
 

2.6. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами/договорами, укладеними між ними. 

 

3. Мета, предмет діяльності Закладу 

 

3.1. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних  

завдань  дошкільної  освіти. 
 

3.2. Заклад  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної 

освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту. 
 

3.3. Головними завданнями  Закладу є: 

3.3.1. повага та сприяння індивідуальних особливостей дітей, 

дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та 

порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, 

міжвідомча співпраця; 

3.3.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам 

Державного стандарту дошкільної освіти; 

3.3.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання 

та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

3.3.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

3.3.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумового, 

психологічного і фізичного розвитку дітей; 

3.3.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з 

сім’єю; 
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3.3.7. поширення серед батьків психологічних та фізичних знань про 

дітей дошкільного віку; 

3.3.8. планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку 

Закладу; 

3.3.9. формування освітньої програми Закладу; 

3.3.10. виховання  любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля; 

3.3.11. дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-

технічної бази. 

 

4. Комплектування Закладу 

 

4.1. Порядок комплектування Закладу визначається Засновником.   
 

4.2. Зарахування  дітей до Закладу проводиться з двох років. 
 

4.3. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками. 

  

4.4. Зарахування дітей до Закладу здійснюється  директором  протягом  

календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють, 

медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  

дитина  може відвідувати  Заклад,  довідки  сімейного лікаря  про  

епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження, письмової згоди 

батьків (опікунів) або осіб що їх замінюють, щодо надання дозволу на 

обробку персональних даних дитини; документів на встановлення 

батьківської плати, зарахування до спеціальних груп, путівки, виданої 

Органом управління. 

 

4.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку.   

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи у Закладі можуть функціонувати групи для дітей з 

порушенням мовлення та можуть створюватися інклюзивні групи для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

4.6. Для прийому дітей з порушеннями мовлення, дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок 

інклюзивно-ресурсного центру, територіальної лікувально-консультаційної 

комісії. 
 

4.7. Наповнюваність груп у Закладі  становить:  

4.7.1. для дітей віком від двох до трьох років – до 15 осіб; 

4.7.2. для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; 

4.7.3. різновікові – до 15 осіб; 
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4.7.4. в оздоровчий період – до 15 осіб; 

4.7.5. в спеціальних групах – до 15 осіб; 

4.7.6. в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими 

освітніми потребами. 
 

4.8. Директор Закладу може встановлювати кількість дітей у групах  

залежно від демографічної ситуації. 

 

5. Режим роботи Закладу 

 

5.1. Заклад  працює за: п’ятиденним робочим тижнем, протягом  9 

годин. 

Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.    
 

5.2. Щоденний  графік  роботи  закладу: початок  роботи – о 8.00 год.,  

закінчення – в 17.00 год.  
  

5.3. Графік роботи Закладу доводиться до учасників освітнього процесу 

та є гласним та публічним. 

 

6.  Організація освітнього процесу 
  

6.1. Навчальний рік у Закладі  починається – 1 вересня, закінчується – 

31  травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий  період, у Закладі проводиться 

оздоровлення дітей. 

На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень 

робота Закладу тимчасово призупиняється за наказом Органу управління. 
 

6.2. Діяльність Закладу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік  та на період оздоровлення дітей. 
 

6.3. План роботи Закладу, погоджений з Органом управління, 

затверджується  директором цього Закладу. 
 

6.4. Виконання Державного стандарту дошкільної освіти (Базовий 

компонент дошкільної освіти України), реалізація чинних програм є 

обов’язковим для Закладу. 

 

6.5. У Закладі мова навчання і виховання визначається відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

6.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, 

розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним 
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органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 
 

6.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або осіб, які їх замінюють, та 

Закладом у межах гранично допустимого навантаження на дитину. 
 

6.8. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватись з наступних 

підстав: 

6.8.1. за заявою батьків дитини або осіб, які їх замінюють з дати 
зазначеної у заяві; 

6.8.2. досягнення дитиною 7 (семи) років у випадку зарахування 
дитини до закладу загальної середньої освіти, для здобуття початкової 
освіти - з 1 вересня поточного року; 

6.8.3. у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти; 

6.8.4. несвоєчасного внесення батьками або осіб, які їх замінюють 

плати за харчування дитини у Закладі протягом 2 (двох) місяців поспіль; 

6.8.5. медичних протипоказань перебування дитини у Закладі. 
 

6.9. Перелік підстав відрахування дитини із Закладу є вичерпний. 
 

6.10. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
 

6.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх 

замінюють про відрахування дитини із Закладу становить не менше 10 

(десяти) календарних днів. 

 

7. Учасники освітнього процесу 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:  

7.1.1 діти дошкільного віку;  

7.1.2. педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, 

вихователі, асистенти вихователя, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, 

керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; асистенти 

дітей з особливими освітніми потребами та інші спеціалісти; медичні  

працівники;  

7.1.3. батьки або особи, які їх замінюють;  

7.1.4. фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти. 
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7.2. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються 

наступні форми матеріального та морального заохочення. 

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 

працівники представляються до нагородження державними нагородами, 

почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 

заохочення.   

Заохочення оголошується в наказі директора, Органу управління, 

доводиться до відома всього колективу Закладу  і заносяться до трудової 

книжки працівника. 
 

7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти. Дитина має право на: 

7.3.1 безоплатну дошкільну освіту; 

7.3.2. безоплатне медичне обслуговування; 

7.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

7.3.4. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

7.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять 

здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її 

гідності; 

7.3.6. здоровий спосіб життя. 
 

7.4. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями, мають право на першочергове зарахування до Закладу. 
 

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  

7.5.1. обирати і бути обраними до органів громадського 

самоврядування Закладу; 

7.5.2. звертатися до Органу  управління щодо розвитку, виховання та 

навчання своїх дітей; 

7.5.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

7.5.4. бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

7.5.5. вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти. 
 

7.6.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

7.6.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

7.6.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного 

віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 
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7.6.3. своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі  у 

встановленому законом порядку; 

7.6.4. своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності дитини або її хвороби; 

7.6.5. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

7.6.6. поважати гідність дитини; 

7.6.7. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв. 
 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки 

визначені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
 

7.8. На посаду педагогічного працівника Закладу  приймається особа, з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за 

відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
 

7.9.  Педагогічні працівники Закладу мають право: 

7.9.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

7.9.2. брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 

7.9.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо;  

7.9.4. проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 

експериментальну, пошукову роботу;   

7.9.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу; 

7.9.6. соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства; 

7.9.7. об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

7.9.8. на захист професійної  честі та власної  гідності. 
 

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 
 

7.11.  Педагогічні працівники Закладу зобов’язані: 

7.11.1. виконувати даний Статут, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію; 

7.11.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської 

моралі, поважати  гідність дитини та її батьків; 
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7.11.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

7.11.4. брати участь у заходах, пов’язаних з підвищенням професійного 

рівня, педагогічної майстерності; 

7.11.5. виконувати накази  Органу управління та рішення Засновника; 

7.11.6. нести відповідальність за життя та збереження  фізичного і 

психічного здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України; 

7.11.7. проходити один раз на п’ять років  курсову перепідготовку та 

атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 

7.11.8. виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству 

України. 
 

7.12.  Працівників  Закладу  призначає та звільняє з посад його 

директор  у порядку, передбаченому установчими документами, відповідно 

до законодавства. 
 

7.13. Працівники  Закладу   проходять періодичні    безоплатні    

медичні огляди    в   установленому законодавством порядку. 
 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують даний 

Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної 

освіти, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства.  

 

8. Організація харчування дітей  

  

8.1. Порядок забезпечення продуктами харчування відповідно до 

санітарно-гігієнічних правил і норм харчування дітей, постачальників 

визначає Уповноважений орган управління. 
 

8.2. У Закладі  встановлено 3-х разове харчування, на період літнього 

оздоровлення дітей – 4-х разове. 

 

8.3. Безпосередня відповідальність за організацію та контроль за якістю 

харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, 

виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, 

звітність, норми списання, покладається на директора та медичного 

працівника Закладу. 
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8.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі 

покладається на Орган управління, відповідний орган управління охорони 

здоров’я. 
 

8.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 
 

8.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
 

9. Медичне обслуговування дітей  

 

9.1. Постійне медичне обслуговування дітей у Закладі, здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу. 
 

9.2.  Медичний персонал  здійснює: 

9.2.1. моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного 

розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

9.2.2. організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі, 

поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 

9.2.3. контроль за організацією та якістю харчування, дотримання 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

9.2.4.контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

9.2.5. проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, які їх заміняють, та працівників закладу.   

 
 

9.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 

медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 

 

10.  Управління Закладом 

 

10.1. Засновник Закладу: 

10.1.1. здійснює передачу коштів для фінансування Закладу, 

забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, 

поліпшення матеріально-технічної бази та господарського обслуговування, в 

межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік; 

10.1.2. затверджує Статут Закладу, його нову редакцію/зміни до нього; 

10.1.3. приймає рішення щодо відчуження майна, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого майна, списання майна. 

10.1.4. фінансує виконання стратегії розвитку закладу дошкільної 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти. 
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10.2.Орган управління: 

10.2.1. приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника Закладу; 

10.2.2. укладає строковий договір з директором Закладу, призначеним у 

порядку, встановленому законодавством України; 

10.2.3. розриває строковий трудовий договір з директором Закладу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством  України та Статутом  

Закладу; 

10.2.4. застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до керівника Закладу; 

10.2.5. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Закладу; 

10.2.6. здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Закладу. 

10.2.7. розробляє та затверджує посадову інструкцію директора 

Закладу. 

10.2.8. організовує розгляд звернень щодо діяльності Закладу в 

установленому законодавством порядку; 

10.2.19. здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

 

10.3. Директор Закладу: 

10.3.1. є громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, має 

організаторські здібності, фізичний і психічний стан не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків; 

10.3.2. здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 

Закладу; 

10.3.3. відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  

законодавством України, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах 

державних вимог до її змісту і обсягу; 

10.3.4. призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників у 

порядку, передбаченому установчими документами Закладу, відповідно до 

законодавства; 

10.3.5. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та 

інших  органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

10.3.6. розпоряджається в установленому порядку майном і відповідає 

за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 

бази  Закладу; 

10.3.7. контролює організацію харчування і медичного обслуговування 

дітей; 

10.3.8. розробляє та затверджує за узгодженням з профспілковим 

комітетом  посадові інструкції, інструкції з охорони праці для працівників 
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Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, у встановленому 

порядку організовує перегляд діючих інструкцій; 

10.3.9. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників;  

10.3.10. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям,  здібностям і потребам; 

10.3.11. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, 

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

10.3.12. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які 

їх замінюють; 

10.3.13. звітує щорічно про освітню, методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність Закладу дошкільної освіти на загальних 

зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють; 

10.3.14. вирішує інші питання віднесені до його повноважень. 

 

10.4. Педагогічна рада Закладу, є постійно діючим органом управління 

Закладом, повноваження якої визначається установчими документами цього 

Закладу. 

До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники 

Закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять 

освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об’єднань, педагогічні працівники  закладів загальної середньої 

освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. Особи, запрошені на засідання 

педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

 

Головою педагогічної ради Закладу  є  його Директор. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
 

10.5. Педагогічна рада Закладу: 

10.5.1. схвалює освітню програму Закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

10.5.2. формує систему внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

10.5.3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу 

у Закладі; 

10.5.4. визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

10.5.5. затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 
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10.5.6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; 

10.5.7.  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

10.5.8. заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять 

атестацію; 

10.5.9. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній,  інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

10.5.10. визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю; 

10.5.11. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та 

матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших 

учасників освітнього процесу; 

10.5.12. розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу 

та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

10.5.13.  має право ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації 

закладу; 

10.5.14. розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами Закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказом Директора 

Закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою. 

 

10.6. Органи громадського формування Закладу (у разі створення) 

якими є: 
 

10.6.1. органи самоврядування працівників Закладу; 

10.6.2. органи батьківського самоврядування; 

10.6.3. інші органи громадського самоврядування  Закладу учасників 

освітнього процесу; 

10.6.4.загальні збори (конференція) колективу Закладу , який є вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Закладу. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт Директора Закладу з 

питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної 

діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. 

 

 11. Майно Закладу 

 
11.1. Майно Закладу є комунальною  власністю  Татарбунарської 

міської ради, яке закріпляється  Засновником на правах оперативного 

управління. 
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11.2. Майно Закладу складають основні засоби та інші необоротні 

активи, які є комунальною  власністю  Татарбунарської міської ради, вартість 

яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії 

Уповноваженого органу управління. 
 

11.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України, 

користується земельною ділянкою де розміщуються спортивні та ігрові 

майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо. 
 

11.4. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з 

охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів. 
 

11.5. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством України, Засновником, Органом управління. 
 

11.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Закладі визначається 

чинним законодавством України і здійснюється Органом управління. 

 

11.7. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і 

продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах 

виділених бюджетних асигнувань. 
 

11.8. Заклад не має права продавати або передавати будь-яким особам  

майно, обмінювати його, надавати  у  користування або у позику, а також 

списувати  з балансу без дозволу Засновника. 

11.9 За рішенням Засновника навчального закладу бухгалтерський 

облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

 

18. Фінансування Закладу 

 

12.1.Фінансування Закладу здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та 

інших нормативно-правових актів України. 
 

12.2.  Джерелами  фінансування   Закладу є кошти: 

12.2.1. державного та, або місцевого бюджетів; 

12.2.2. батьків або осіб, які їх замінюють; 

12.2.3.  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб;  

12.2.4. інших джерел, не заборонених  законодавством України. 
 

12.3. Заклад може надавати платні освітні  та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року  № 796 «Про затвердження переліку платних 
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послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності»). 

Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших 

послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 
 

12.4. Штатний розпис Закладу встановлюється Органом управління на 

основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від             04 

листопада 2010 року № 1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2010 року  за № 1157/18452, за погодженням органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 
 

12.5. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

12.6. Порядок діловодства в Закладі, визначається Директором  

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

19.  Контроль за діяльністю Закладу 

 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу  є 

інституційний аудит, що проводиться територіальним органом Державної 

служби якості освіти України. 
 

13.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, здійснюється Державною службою 

якості освіти України. 
 

13.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаних з освітнім 

процесом, встановлюється Засновником та Органом управління. 

 

14. Міжнародне співробітництво 

 
14.1. Міжнародне співробітництво у Закладі, здійснюється відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових  актів, а також міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

15. Реорганізація або ліквідація Закладу  

 

15.1. Рішення про реорганізацію,  ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу приймає Засновник, відповідно до вимог діючого 

законодавства України. 
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15.2. Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Закладом. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

надає Засновнику для затвердження. 
 

15.3. У разі реорганізації та ліквідації Закладу, працівникам, які 

звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії передбачені 

відповідним законодавством України. 
 

15.4.У випадку реорганізації Закладу права та зобов’язання Закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства 

України або визначених Закладів дошкільної освіти. 
 

15.5. Заклад  вважається реорганізованим/ліквідованим з дня внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

16. Заключні положення 

 

16.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

16.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

16.3. Даний Статут складено у 4-х (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу: 

16.3.1. перший примірник зберігається у Засновника; 

16.3.2. другий  – в Органі управління; 

16.3.3. третій – у Закладі; 

16.3.4. четвертий – у державного реєстратора. 
 

 

Секретар міської ради       О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Борисівський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Сонечко» 

Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Борисівський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Сонечко» Татарбунарської районної ради Одеської 

області (ЄДРПОУ 34890678). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

«Борисівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Сонечко»Татарбунарської районної ради Одеської області, ідентифікаційний 

код юридичної особи 34890678 на комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Берізка» Татарбунарської міської ради Одеської області, 

ідентифікаційний код юридичної особи 34890678. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Берізка» Татарбунарської міської ради Одеської області у новій 

редакції (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Берізка» Татарбунарської міської ради Одеської області подати 

на реєстрацію установчі документи згідно чинного законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 95 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №95 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ЯСЛА-САДОК) «БЕРІЗКА»  

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (нова редакція) 
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2021 р. 

1.Загальні положення 

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-

CАДОК)  «БЕРІЗКА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (далі-Заклад) є комунальним закладом дошкільної освіти, 

знаходиться у комунальній власності Татарбунарської міської ради. 
 

1.2. Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада  Одеської 

області (далі – Засновник). 

Заклад підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської ради       

(далі - Органу управління). 
 

1.3. Повне найменування закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «БЕРІЗКА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ ДО (ЯСЛА-

САДОК) «БЕРІЗКА».  
 

1.4. Юридична адреса Закладу : 68112, Одеська  область, Білгород-

Дністровський район, с. Борисівка, вул. Миру,1. 
 

1.5. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами  України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затвердженими 

Центральними органами виконавчої влади, іншими нормативно-правовими 

актами, рішеннями Засновника, наказами Органу управління, цим Статутом. 
 

2. Правовий статус Закладу 

 

2.1. Заклад є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який 

затверджується Засновником, має печатку і штамп встановленого зразка, 

бланки з власними реквізитами,  реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства.  

Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його 

державної реєстрації. 

Заклад є неприбутковою юридичною особою. 
 

2.2. Заклад здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку.  

2.3. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Закладу. 
 

2.4. Заклад має право укладати угоди/договори, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 
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відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
 

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

2.5.1. безпечні умови освітньої діяльності; 

2.5.2. дотримання Державних стандартів дошкільної освіти; 

2.5.4. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 

освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 

міжнародними угодами; 

2.5.5. дотримання фінансової дисципліни; 

2.5.6. реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки; 

2.5.7. збереження матеріально-технічної бази. 
 

2.6. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами/договорами, укладеними між ними. 

 

3. Мета, предмет діяльності Закладу 

 

3.1. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних  

завдань  дошкільної  освіти. 
 

3.2. Заклад  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної 

освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту. 
 

3.3. Головними завданнями  Закладу є: 

3.3.1. повага та сприяння індивідуальних особливостей дітей, 

дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та 

порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, 

міжвідомча співпраця; 

3.3.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам 

Державного стандарту дошкільної освіти; 

3.3.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання 

та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

3.3.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

3.3.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумового, 

психологічного і фізичного розвитку дітей; 

3.3.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з 

сім’єю; 
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3.3.7. поширення серед батьків психологічних та фізичних знань про 

дітей дошкільного віку; 

3.3.8. планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку 

Закладу; 

3.3.9. формування освітньої програми Закладу; 

3.3.10. виховання  любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля; 

3.3.11. дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-

технічної бази. 

 

4. Комплектування Закладу 

 

4.1. Порядок комплектування Закладу визначається Засновником.   
 

4.2. Зарахування  дітей до Закладу проводиться з двох років. 
 

4.3. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками. 

  

4.4. Зарахування дітей до Закладу здійснюється  директором  протягом  

календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють, 

медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  

дитина  може відвідувати  Заклад,  довідки  сімейного лікаря  про  

епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження, письмової згоди 

батьків (опікунів) або осіб що їх замінюють, щодо надання дозволу на 

обробку персональних даних дитини; документів на встановлення 

батьківської плати, зарахування до спеціальних груп, путівки, виданої 

Органом управління. 

 

4.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку.   

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи у Закладі можуть функціонувати групи для дітей з 

порушенням мовлення та можуть створюватися інклюзивні групи для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

4.6. Для прийому дітей з порушеннями мовлення, дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок 

інклюзивно-ресурсного центру, територіальної лікувально-консультаційної 

комісії. 
 

4.7. Наповнюваність груп у Закладі  становить:  

4.7.1. для дітей віком від двох до трьох років – до 15 осіб; 

4.7.2. для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; 

4.7.3. різновікові – до 15 осіб; 
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4.7.4. в оздоровчий період – до 15 осіб; 

4.7.5. в спеціальних групах – до 15 осіб; 

4.7.6. в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими 

освітніми потребами. 
 

4.8. Директор Закладу може встановлювати кількість дітей у групах  

залежно від демографічної ситуації. 

 

5. Режим роботи Закладу 

 

5.1. Заклад  працює за: п’ятиденним робочим тижнем, протягом  9 

годин. 

Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.    
 

5.2. Щоденний  графік  роботи  закладу: початок  роботи – о 8.00 год.,  

закінчення – в 17.00 год.  
  

5.3. Графік роботи Закладу доводиться до учасників освітнього процесу 

та є гласним та публічним. 

 

6.  Організація освітнього процесу 
  

6.1. Навчальний рік у Закладі  починається – 1 вересня, закінчується – 

31  травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий  період, у Закладі проводиться 

оздоровлення дітей. 

На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень 

робота Закладу тимчасово призупиняється за наказом Органу управління. 
 

6.2. Діяльність Закладу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік  та на період оздоровлення дітей. 
 

6.3. План роботи Закладу, погоджений з Органом управління, 

затверджується  директором цього Закладу. 
 

6.4. Виконання Державного стандарту дошкільної освіти (Базовий 

компонент дошкільної освіти України), реалізація чинних програм є 

обов’язковим для Закладу. 

 

6.5. У Закладі мова навчання і виховання визначається відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

6.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, 

розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним 
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органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 
 

6.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або осіб, які їх замінюють, та 

Закладом у межах гранично допустимого навантаження на дитину. 
 

6.8. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватись з наступних 

підстав: 

6.8.1. за заявою батьків дитини або осіб, які їх замінюють з дати 
зазначеної у заяві; 

6.8.2. досягнення дитиною 7 (семи) років у випадку зарахування 
дитини до закладу загальної середньої освіти, для здобуття початкової 
освіти - з 1 вересня поточного року; 

6.8.3. у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти; 
6.8.4. несвоєчасного внесення батьками або осіб, які їх замінюють 

плати за харчування дитини у Закладі протягом 2 (двох) місяців 
поспіль; 

6.8.5. медичних протипоказань перебування дитини у Закладі. 
 

6.9. Перелік підстав відрахування дитини із Закладу є вичерпний. 
 

6.10. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
 

6.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх 

замінюють про відрахування дитини із Закладу становить не менше 10 

(десяти) календарних днів. 

 

7. Учасники освітнього процесу 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:  

7.1.1 діти дошкільного віку;  

7.1.2. педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, 

вихователі, асистенти вихователя, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, 

керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; асистенти 

дітей з особливими освітніми потребами та інші спеціалісти; медичні  

працівники;  

7.1.3. батьки або особи, які їх замінюють;  

7.1.4. фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти. 
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7.2. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються 

наступні форми матеріального та морального заохочення. 

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 

працівники представляються до нагородження державними нагородами, 

почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 

заохочення.   

Заохочення оголошується в наказі директора, Органу управління, 

доводиться до відома всього колективу Закладу  і заносяться до трудової 

книжки працівника. 
 

7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти. Дитина має право на: 

7.3.1 безоплатну дошкільну освіту; 

7.3.2. безоплатне медичне обслуговування; 

7.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

7.3.4. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

7.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять 

здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її 

гідності; 

7.3.6. здоровий спосіб життя. 
 

7.4. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями, мають право на першочергове зарахування до Закладу. 
 

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  

7.5.1. обирати і бути обраними до органів громадського 

самоврядування Закладу; 

7.5.2. звертатися до Органу  управління щодо розвитку, виховання та 

навчання своїх дітей; 

7.5.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

7.5.4. бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

7.5.5. вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти. 
 

7.6.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

7.6.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

7.6.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного 

віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 
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7.6.3. своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі  у 

встановленому законом порядку; 

7.6.4. своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності дитини або її хвороби; 

7.6.5. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

7.6.6. поважати гідність дитини; 

7.6.7. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв. 
 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки 

визначені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
 

7.8. На посаду педагогічного працівника Закладу  приймається особа, з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за 

відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
 

7.9.  Педагогічні працівники Закладу мають право: 

7.9.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

7.9.2. брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 

7.9.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо;  

7.9.4. проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 

експериментальну, пошукову роботу;   

7.9.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу; 

7.9.6. соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства; 

7.9.7. об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

7.9.8. на захист професійної  честі та власної  гідності. 
 

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 
 

7.11.  Педагогічні працівники Закладу зобов’язані: 

7.11.1. виконувати даний Статут, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію; 

7.11.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської 

моралі, поважати  гідність дитини та її батьків; 
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7.11.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

7.11.4. брати участь у заходах, пов’язаних з підвищенням професійного 

рівня, педагогічної майстерності; 

7.11.5. виконувати накази Органу управління та рішення Засновника; 

7.11.6. нести відповідальність за життя та збереження  фізичного і 

психічного здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України; 

7.11.7. проходити один раз на п’ять років  курсову перепідготовку та 

атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 

7.11.8. виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству 

України. 
 

7.12.  Працівників  Закладу  призначає та звільняє з посад його 

директор  у порядку, передбаченому установчими документами, відповідно 

до законодавства. 
 

7.13. Працівники  Закладу   проходять періодичні    безоплатні    

медичні огляди    в   установленому законодавством порядку. 
 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують даний 

Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної 

освіти, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства.  

 

8. Організація харчування дітей  

  

8.1. Порядок забезпечення продуктами харчування відповідно до 

санітарно-гігієнічних правил і норм харчування дітей, постачальників 

визначає Уповноважений орган управління. 
 

8.2. У Закладі  встановлено 3-х разове харчування, на період літнього 

оздоровлення дітей – 4-х разове. 

 

8.3. Безпосередня відповідальність за організацію та контроль за якістю 

харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, 

виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, 

звітність, норми списання, покладається на директора та медичного 

працівника Закладу. 
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8.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі 

покладається на Орган управління, відповідний орган управління охорони 

здоров’я. 
 

8.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 
 

8.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
 

9. Медичне обслуговування дітей  

 

9.1. Постійне медичне обслуговування дітей у Закладі, здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу. 
 

9.2.  Медичний персонал  здійснює: 

9.2.1. моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного 

розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

9.2.2. організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі, 

поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 

9.2.3. контроль за організацією та якістю харчування, дотримання 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

9.2.4.контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

9.2.5. проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, які їх заміняють, та працівників закладу.   

 
 

9.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 

медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 

 

10.  Управління Закладом 

10.1. Засновник Закладу: 

10.1.1.здійснює передачу коштів для фінансування Закладу, 

забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, 

поліпшення матеріально-технічної бази та господарського обслуговування, в 

межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік; 

10.1.2. затверджує Статут Закладу, його нову редакцію/зміни до нього; 

10.1.3. приймає рішення щодо відчуження майна, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого майна, списання майна. 

10.1.4. фінансує виконання стратегії розвитку закладу дошкільної 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності Закладом освіти; 

 

10.2.Орган управління: 
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10.2.1 приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника Закладу; 

10.2.1. укладає строковий договір з директором Закладу, призначеним у 

порядку, встановленому законодавством України; 

10.2.2. розриває строковий трудовий договір з директором Закладу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством  України та Статутом  

Закладу; 

10.2.3. застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до керівника Закладу; 

10.2.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Закладу; 

10.2.5. здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Закладу. 

10.2.6. розробляє та затверджує посадову інструкцію директора 

Закладу. 

10.2.7. організовує розгляд звернень щодо діяльності Закладу в 

установленому законодавством порядку; 

10.2.8. здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

 

10.3. Директор Закладу: 

10.3.1. є громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, має 

організаторські здібності, фізичний і психічний стан не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків; 

10.3.2. здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 

Закладу; 

10.3.3. відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  

законодавством України, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах 

державних вимог до її змісту і обсягу; 

10.3.4. призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників у 

порядку, передбаченому установчими документами Закладу, відповідно до 

законодавства; 

10.3.5. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та 

інших  органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

10.3.6. розпоряджається в установленому порядку майном і відповідає 

за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 

бази  Закладу; 

10.3.7. контролює організацію харчування і медичного обслуговування 

дітей; 

10.3.8. розробляє та затверджує за узгодженням з профспілковим 

комітетом посадові інструкції, інструкції з охорони праці для працівників 
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Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, у встановленому 

порядку організовує перегляд діючих інструкцій; 

10.3.9. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників;  

10.3.10. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям,  здібностям і потребам; 

10.3.11. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, 

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

10.3.12. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які 

їх замінюють; 

10.3.13. звітує щорічно про освітню, методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність Закладу дошкільної освіти на загальних 

зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють; 

10.3.14. вирішує інші питання віднесені до його повноважень. 

 

10.4. Педагогічна рада Закладу, є постійно діючим органом управління 

Закладом, повноваження якої визначається установчими документами цього 

Закладу. 

До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники 

Закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять 

освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об’єднань, педагогічні працівники  закладів загальної середньої 

освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. Особи, запрошені на засідання 

педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради Закладу  є  його Директор. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
 

10.5. Педагогічна рада Закладу: 

10.5.1. схвалює освітню програму Закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

10.5.2. формує систему внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

10.5.3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу 

у Закладі; 

10.5.4. визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

10.5.5. затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

10.5.6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; 
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10.5.7.  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

10.5.8. заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять 

атестацію; 

10.5.9. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній,  інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

10.5.10. визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю; 

10.5.11. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та 

матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших 

учасників освітнього процесу; 

10.5.12. розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу 

та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

10.5.13.  має право ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації 

закладу; 

10.5.14. розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами Закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказом Директора 

Закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою. 

 

10.6. Органи громадського формування Закладу (у разі створення) 

якими є: 
 

10.6.1. органи самоврядування працівників Закладу; 

10.6.2. органи батьківського самоврядування; 

10.6.3. інші органи громадського самоврядування  Закладу учасників 

освітнього процесу; 

10.6.4.загальні збори (конференція) колективу Закладу , який є вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Закладу. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт Директора Закладу з 

питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної 

діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. 

 

 11. Майно Закладу 

 
11.1. Майно Закладу є комунальною власністю Татарбунарської міської 

ради, яке закріпляється  Засновником на правах оперативного управління. 
 

11.2. Майно Закладу складають основні засоби та інші необоротні 

активи, які є комунальною власністю  Татарбунарської міської ради, вартість 
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яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії Органу 

управління. 
 

11.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України, 

користується земельною ділянкою де розміщуються спортивні та ігрові 

майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо. 
 

11.4. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з 

охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів. 
 

11.5. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством України, Засновником, Органом управління. 
 

11.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Закладі визначається 

чинним законодавством України і здійснюється Органом управління. 

 

11.7. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і 

продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах 

виділених бюджетних асигнувань. 
 

11.8. Заклад не має права продавати або передавати будь-яким особам  

майно, обмінювати його, надавати  у  користування або у позику, а також 

списувати  з балансу без дозволу Засновника. 

 

11.9. За рішенням Засновника навчального закладу бухгалтерський 

облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

 

20. Фінансування Закладу 

 

12.1.Фінансування Закладу здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та 

інших нормативно-правових актів України. 
 

12.2.  Джерелами  фінансування   Закладу є кошти: 

12.2.1. державного та, або місцевого бюджетів; 

12.2.2. батьків або осіб, які їх замінюють; 

12.2.3.  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб;  

12.2.4. інших джерел, не заборонених  законодавством України. 
 

12.3. Заклад може надавати платні освітні  та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року  № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, іншими 
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установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності»). 

Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших 

послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 
 

12.4. Штатний розпис Закладу встановлюється Органом управління на 

основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від             04 

листопада 2010 року № 1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2010 року  за № 1157/18452, за погодженням органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 
 

12.5. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

12.6. Порядок діловодства в Закладі, визначається Директором  

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

21.  Контроль за діяльністю Закладу 

 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу  є 

інституційний аудит, що проводиться територіальним органом Державної 

служби якості освіти України. 
 

13.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, здійснюється Державною службою 

якості освіти України. 
 

13.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаних з освітнім 

процесом, встановлюється Засновником та Органом управління. 

 

14. Міжнародне співробітництво 

 

14.1. Міжнародне співробітництво у Закладі, здійснюється відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових  актів, а також міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

 

15. Реорганізація або ліквідація Закладу  

 

15.1. Рішення про реорганізацію,  ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу приймає Засновник, відповідно до вимог діючого 

законодавства України. 
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15.2. Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Закладом. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

надає Засновнику для затвердження. 
 

15.3. У разі реорганізації та ліквідації Закладу, працівникам, які 

звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії передбачені 

відповідним законодавством України. 
 

15.4.У випадку реорганізації Закладу права та зобов’язання Закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства 

України або визначених Закладів дошкільної освіти. 
 

15.5. Заклад  вважається реорганізованим/ліквідованим з дня внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

16. Заключні положення 

 

16.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

16.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

16.3. Даний Статут складено у 4-х (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу: 

16.3.1. перший примірник зберігається у Засновника; 

16.3.2. другий  – в Органі управління; 

16.3.3. третій – у Закладі; 

16.3.4. четвертий – у державного реєстратора. 
 

 

Секретар міської ради       О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Дмитрівський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Ромашка» 

комбінованого типу» Татарбунарської 

районної ради Одеської області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями Татарбунарської міської ради від 14 

грудня 2020 року   № 13 – VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 

рік»,  Білгород – Дністровської районної ради від 22 грудня 2020 року № 37 – 

VIІI «Про зміну засновника комунальних закладів (установ, підприємств) 

розташованих на території Татарбунарської міської територіальної громади», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Дмитрівський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Ромашка» комбінованого типу» Татарбунарської 

районної ради Одеської області (ЄДРПОУ 34519940). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

«Дмитрівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» 

комбінованого типу» Татарбунарської районної ради Одеської області, 

ідентифікаційний код юридичної особи 34519940 на комунальний заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» комбінованого типу 

Татарбунарської міської ради Одеської області, ідентифікаційний код юридичної 

особи 34519940. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Ромашка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради 

Одеської області у новій редакції (додається). 
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4. Уповноважити директора комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Ромашка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради 

Одеської області подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 96 - VIIІ 
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                                                                            «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №96- VIII 

 _____________А.П. Глущенко 
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1.Загальні положення 

 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-

CАДОК)  «РОМАШКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ  РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (далі-Заклад) є комунальним 

закладом дошкільної освіти, знаходиться у комунальній власності 

Татарбунарської міської ради. 
 

1.2. Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада  Одеської 

області (далі – Засновник). 

Заклад підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської ради 

(далі - Органу управління). 
 

1.3. Повне найменування закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «РОМАШКА» КОМБІНОВАНОГО 

ТИПУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 

скорочена назва: КЗ ДО (ЯСЛА-САДОК) «РОМАШКА» КОМБІНОВАНОГО 

ТИПУ.  
 

1.4. Юридична адреса Закладу : 68110, Одеська  область, Білгород-

Дністровський район, с. Дельжилер, вул. Перемоги, 131. 
 

1.5. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами  України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затвердженими 

Центральними органами виконавчої влади, іншими нормативно-правовими 

актами, рішеннями Засновника, наказами Органу управління, цим Статутом. 
 

2. Правовий статус Закладу 

 

2.1. Заклад є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який 

затверджується Засновником, має печатку і штамп встановленого зразка, 

бланки з власними реквізитами,  реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства.  

Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його 

державної реєстрації. 

Заклад є неприбутковою юридичною особою. 
 

2.2. Заклад здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку.  

2.3. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Закладу. 
 

2.4. Заклад має право укладати угоди/договори, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 
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відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
 

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

2.5.1. безпечні умови освітньої діяльності; 

2.5.2. дотримання Державних стандартів дошкільної освіти; 

2.5.4. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 

освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 

міжнародними угодами; 

2.5.5. дотримання фінансової дисципліни; 

2.5.6. реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки; 

2.5.7. збереження матеріально-технічної бази. 
 

2.6. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами/договорами, укладеними між ними. 

 

3. Мета, предмет діяльності Закладу 

 

3.1. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних  

завдань  дошкільної  освіти. 
 

3.2. Заклад  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної 

освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту. 
 

3.3. Головними завданнями  Закладу є: 

3.3.1. повага та сприяння індивідуальних особливостей дітей, 

дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та 

порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, 

міжвідомча співпраця; 

3.3.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам 

Державного стандарту дошкільної освіти; 

3.3.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання 

та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

3.3.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

3.3.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумового, 

психологічного і фізичного розвитку дітей; 

3.3.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з 

сім’єю; 
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3.3.7. поширення серед батьків психологічних та фізичних знань про 

дітей дошкільного віку; 

3.3.8. планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку 

Закладу; 

3.3.9. формування освітньої програми Закладу; 

3.3.10. виховання  любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля; 

3.3.11. дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-

технічної бази. 

 

4. Комплектування Закладу 

 

4.1. Порядок комплектування Закладу визначається Засновником.   
 

4.2. Зарахування  дітей до Закладу проводиться з двох років. 
 

4.3. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками. 

  

4.4. Зарахування дітей до Закладу здійснюється  директором  протягом  

календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють, 

медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  

дитина  може відвідувати  Заклад,  довідки  сімейного лікаря  про  

епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження, письмової згоди 

батьків (опікунів) або осіб що їх замінюють, щодо надання дозволу на 

обробку персональних даних дитини; документів на встановлення 

батьківської плати, зарахування до спеціальних груп, путівки, виданої 

Органом управління. 

 

4.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку.   

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи у Закладі функціонують групи для дітей з порушенням 

мовлення та можуть створюватися інклюзивні групи для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 

4.6. Для прийому дітей з порушеннями мовлення, дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок 

інклюзивно-ресурсного центру, територіальної лікувально-консультаційної 

комісії. 
 

4.7. Наповнюваність груп у Закладі  становить:  

4.7.1. для дітей віком від двох до трьох років – до 15 осіб; 

4.7.2. для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; 

4.7.3. різновікові – до 15 осіб; 
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4.7.4. в оздоровчий період – до 15 осіб; 

4.7.5. в спеціальних групах – до 15 осіб; 

4.7.6. в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими 

освітніми потребами. 
 

4.8. Директор Закладу може встановлювати кількість дітей у групах  

залежно від демографічної ситуації. 

 

5. Режим роботи Закладу 

 

5.1. Заклад  працює за: п’ятиденним робочим тижнем, протягом  9 

годин. 

Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.    
 

5.2. Щоденний  графік  роботи  закладу: початок  роботи – о 8.00 год.,  

закінчення – в 17.00 год.  
  

5.3. Графік роботи Закладу доводиться до учасників освітнього процесу 

та є гласним та публічним. 

 

6.  Організація освітнього процесу 
  

6.1. Навчальний рік у Закладі  починається – 1 вересня, закінчується – 

31  травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий  період, у Закладі проводиться 

оздоровлення дітей. 

На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень 

робота Закладу тимчасово призупиняється за наказом Органу управління. 
 

6.2. Діяльність Закладу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік  та на період оздоровлення дітей. 
 

6.3. План роботи Закладу, погоджений з Органом управління, 

затверджується  директором цього Закладу. 
 

6.4. Виконання Державного стандарту дошкільної освіти (Базовий 

компонент дошкільної освіти України), реалізація чинних програм є 

обов’язковим для Закладу. 

 

6.5. У Закладі мова навчання і виховання визначається відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

6.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, 

розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним 
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органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 
 

6.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або осіб, які їх замінюють, та 

Закладом у межах гранично допустимого навантаження на дитину. 
 

6.8. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватись з наступних 

підстав: 

6.8.1. за заявою батьків дитини або осіб, які їх замінюють з дати 
зазначеної у заяві; 

6.8.2. досягнення дитиною 7 (семи) років у випадку зарахування 
дитини до закладу загальної середньої освіти, для здобуття початкової 
освіти - з 1 вересня поточного року; 

6.8.3. у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти; 
6.8.4. несвоєчасного внесення батьками або осіб, які їх замінюють 

плати за харчування дитини у Закладі протягом 2 (двох) місяців 
поспіль; 

6.8.5. медичних протипоказань перебування дитини у Закладі. 
 

6.9. Перелік підстав відрахування дитини із Закладу є вичерпний. 
 

6.10. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
 

6.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх 

замінюють про відрахування дитини із Закладу становить не менше 10 

(десяти) календарних днів. 

 

7. Учасники освітнього процесу 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:  

7.1.1 діти дошкільного віку;  

7.1.2. педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, 

вихователі, асистенти вихователя, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, 

керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; асистенти 

дітей з особливими освітніми потребами та інші спеціалісти; медичні  

працівники;  

7.1.3. батьки або особи, які їх замінюють;  

7.1.4. фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти. 
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7.2. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються 

наступні форми матеріального та морального заохочення. 

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 

працівники представляються до нагородження державними нагородами, 

почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 

заохочення.   

Заохочення оголошується в наказі директора, Органу управління, 

доводиться до відома всього колективу Закладу  і заносяться до трудової 

книжки працівника. 
 

7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти. Дитина має право на: 

7.3.1 безоплатну дошкільну освіту; 

7.3.2. безоплатне медичне обслуговування; 

7.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

7.3.4. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

7.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять 

здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її 

гідності; 

7.3.6. здоровий спосіб життя. 
 

7.4. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями, мають право на першочергове зарахування до Закладу. 
 

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  

7.5.1. обирати і бути обраними до органів громадського 

самоврядування Закладу; 

7.5.2. звертатися до Органу  управління щодо розвитку, виховання та 

навчання своїх дітей; 

7.5.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

7.5.4. бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

7.5.5. вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти. 
 

7.6.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

7.6.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

7.6.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного 

віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 
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7.6.3. своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі  у 

встановленому законом порядку; 

7.6.4. своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності дитини або її хвороби; 

7.6.5. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

7.6.6. поважати гідність дитини; 

7.6.7. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв. 
 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки 

визначені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
 

7.8. На посаду педагогічного працівника Закладу  приймається особа, з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за 

відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
 

7.9.  Педагогічні працівники Закладу мають право: 

7.9.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

7.9.2. брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 

7.9.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо;  

7.9.4. проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 

експериментальну, пошукову роботу;   

7.9.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу; 

7.9.6. соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства; 

7.9.7. об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

7.9.8. на захист професійної  честі та власної  гідності. 
 

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 
 

7.11.  Педагогічні працівники Закладу зобов’язані: 

7.11.1. виконувати даний Статут, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію; 

7.11.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської 

моралі, поважати  гідність дитини та її батьків; 
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7.11.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

7.11.4. брати участь у заходах, пов’язаних з підвищенням професійного 

рівня, педагогічної майстерності; 

7.11.5. виконувати накази Органу управління та рішення Засновника; 

7.11.6. нести відповідальність за життя та збереження  фізичного і 

психічного здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України; 

7.11.7. проходити один раз на п’ять років  курсову перепідготовку та 

атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 

7.11.8. виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству 

України. 
 

7.12.  Працівників  Закладу  призначає та звільняє з посад його 

директор  у порядку, передбаченому установчими документами, відповідно 

до законодавства. 
 

7.13. Працівники  Закладу   проходять періодичні    безоплатні    

медичні огляди    в   установленому законодавством порядку. 
 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують даний 

Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної 

освіти, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства.  

 

8. Організація харчування дітей  

  

8.1. Порядок забезпечення продуктами харчування відповідно до 

санітарно-гігієнічних правил і норм харчування дітей, постачальників 

визначає Уповноважений орган управління. 
 

8.2. У Закладі  встановлено 3-х разове харчування, на період літнього 

оздоровлення дітей – 4-х разове. 

 

8.3. Безпосередня відповідальність за організацію та контроль за якістю 

харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, 

виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, 

звітність, норми списання, покладається на директора та медичного 

працівника Закладу. 
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8.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі 

покладається на Орган управління, відповідний орган управління охорони 

здоров’я. 
 

8.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 
 

8.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
 

9. Медичне обслуговування дітей  

 

9.1. Постійне медичне обслуговування дітей у Закладі, здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу. 
 

9.2.  Медичний персонал  здійснює: 

9.2.1. моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного 

розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

9.2.2. організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі, 

поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 

9.2.3. контроль за організацією та якістю харчування, дотримання 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

9.2.4.контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

9.2.5. проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, які їх заміняють, та працівників закладу.   

 
 

9.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 

медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 

 

10.  Управління Закладом 

 

10.1. Засновник Закладу: 

10.1.1.здійснює передачу коштів для фінансування Закладу, 

забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, 

поліпшення матеріально-технічної бази та господарського обслуговування, в 

межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік; 

10.1.2. затверджує Статут Закладу, його нову редакцію/зміни до нього; 

10.1.3. приймає рішення щодо відчуження майна, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого майна, списання майна. 

10.1.4. фінансує виконання стратегії розвитку закладу дошкільної 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності Закладом освіти; 
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10.2.Орган управління: 

10.2.1 приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника Закладу. 

10.2.1. укладає строковий договір з директором Закладу, призначеним у 

порядку, встановленому законодавством України; 

10.2.2. розриває строковий трудовий договір з директором Закладу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством  України та Статутом  

Закладу; 

10.2.3. застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до керівника Закладу; 

10.2.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Закладу; 

10.2.5. здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Закладу. 

10.2.6. розробляє та затверджує посадову інструкцію директора 

Закладу. 

10.2.7. організовує розгляд звернень щодо діяльності Закладу в 

установленому законодавством порядку; 

10.2.8. здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

 

10.3. Директор Закладу: 

10.3.1. є громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, має 

організаторські здібності, фізичний і психічний стан не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків; 

10.3.2. здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 

Закладу; 

10.3.3. відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  

законодавством України, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах 

державних вимог до її змісту і обсягу; 

10.3.4. призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників у 

порядку, передбаченому установчими документами Закладу, відповідно до 

законодавства; 

10.3.5. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та 

інших  органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

10.3.6. розпоряджається в установленому порядку майном і відповідає 

за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 

бази  Закладу; 

10.3.7. контролює організацію харчування і медичного обслуговування 

дітей; 

10.3.8. розробляє та затверджує за узгодженням з профспілковим 

комітетом посадові інструкції, інструкції з охорони праці для працівників 
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Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, у встановленому 

порядку організовує перегляд діючих інструкцій; 

10.3.9. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників;  

10.3.10. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям,  здібностям і потребам; 

10.3.11. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, 

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

10.3.12. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які 

їх замінюють; 

10.3.13. звітує щорічно про освітню, методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність Закладу дошкільної освіти на загальних 

зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють; 

10.3.14. вирішує інші питання віднесені до його повноважень. 

 

10.4. Педагогічна рада Закладу, є постійно діючим органом управління 

Закладом, повноваження якої визначається установчими документами цього 

Закладу. 

До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники 

Закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять 

освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об’єднань, педагогічні працівники  закладів загальної середньої 

освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. Особи, запрошені на засідання 

педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради Закладу  є  його Директор. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
 

10.5. Педагогічна рада Закладу: 

10.5.1. схвалює освітню програму Закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

10.5.2. формує систему внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

10.5.3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу 

у Закладі; 

10.5.4. визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

10.5.5. затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

10.5.6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; 
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10.5.7.  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

10.5.8. заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять 

атестацію; 

10.5.9. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній,  інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

10.5.10. визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю; 

10.5.11. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та 

матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших 

учасників освітнього процесу; 

10.5.12. розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу 

та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

10.5.13.  має право ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації 

закладу; 

10.5.14. розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами Закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказом Директора 

Закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою. 

 

10.6. Органи громадського формування Закладу (у разі створення) 

якими є: 

10.6.1. органи самоврядування працівників Закладу; 

10.6.2. органи батьківського самоврядування; 

10.6.3. інші органи громадського самоврядування  Закладу учасників 

освітнього процесу; 

10.6.4.загальні збори (конференція) колективу Закладу , який є вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Закладу. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт Директора Закладу з 

питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної 

діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. 

 

 11. Майно Закладу 

 
11.1. Майно Закладу є комунальною власністю Татарбунарської міської 

ради, яке закріпляється  Засновником на правах оперативного управління. 
 

11.2. Майно Закладу складають основні засоби та інші необоротні 

активи, які є комунальною власністю  Татарбунарської міської ради, вартість 
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яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії 

Уповноваженого органу управління. 
 

11.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України, 

користується земельною ділянкою де розміщуються спортивні та ігрові 

майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо. 
 

11.4. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з 

охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів. 
 

11.5. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством України, Засновником, Органом управління. 
 

11.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Закладі визначається 

чинним законодавством України і здійснюється Органом управління. 

 

11.7. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і 

продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах 

виділених бюджетних асигнувань. 
 

11.8. Заклад не має права продавати або передавати будь-яким особам  

майно, обмінювати його, надавати  у  користування або у позику, а також 

списувати  з балансу без дозволу Засновника. 

 

11.9. За рішенням Засновника навчального бухгалтерський облік 

здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради 

 

22. Фінансування Закладу 

 

12.1.Фінансування Закладу здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та 

інших нормативно-правових актів України. 
 

12.2.  Джерелами  фінансування   Закладу є кошти: 

12.2.1. державного та, або місцевого бюджетів; 

12.2.2. батьків або осіб, які їх замінюють; 

12.2.3.  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб;  

12.2.4. інших джерел, не заборонених  законодавством України. 
 

12.3. Заклад може надавати платні освітні  та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року  № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, іншими 
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установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності»). 

Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших 

послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 
 

12.4. Штатний розпис Закладу встановлюється Органом управління на 

основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 

2010 року № 1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 

листопада 2010 року  за № 1157/18452, за погодженням органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 
 

12.5. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

12.6. Порядок діловодства в Закладі, визначається Директором  

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

23.  Контроль за діяльністю Закладу 

 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу  є 

інституційний аудит, що проводиться територіальним органом Державної 

служби якості освіти України. 
 

13.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, здійснюється Державною службою 

якості освіти України. 
 

13.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаних з освітнім 

процесом, встановлюється Засновником та Органом управління. 

 

14. Міжнародне співробітництво 

 

14.1. Міжнародне співробітництво у Закладі, здійснюється відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових  актів, а також міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

 

15. Реорганізація або ліквідація Закладу  

 

15.1. Рішення про реорганізацію,  ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу приймає Засновник, відповідно до вимог діючого 

законодавства України. 
 



 

 
509 

15.2. Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Закладом. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

надає Засновнику для затвердження. 
 

15.3. У разі реорганізації та ліквідації Закладу, працівникам, які 

звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії передбачені 

відповідним законодавством України. 
 

15.4.У випадку реорганізації Закладу права та зобов’язання Закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства 

України або визначених Закладів дошкільної освіти. 
 

15.5. Заклад  вважається реорганізованим/ліквідованим з дня внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

16. Заключні положення 

 

16.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

16.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

16.3. Даний Статут складено у 4-х (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу: 

16.3.1. перший примірник зберігається у Засновника; 

16.3.2. другий  – в Органі управління; 

16.3.3. третій – у Закладі; 

16.3.4. четвертий – у державного реєстратора. 
 

 

Секретар міської ради       О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником  комунального  закладу 

«Білоліський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Сонечко» 

Татарбунарського району Одеської 

області 

 

 

Керуючись статтями 26, 32, пунктом 6
-1 

розділу V Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням Татарбунарської міської ради 

від 14 грудня 2020 року № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до 

рішення міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Білоліський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Сонечко» Татарбунарського району Одеської області 

(ЄДРПОУ 36172616). 

 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

«Білоліський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» 

Татарбунарського району Одеської області, ідентифікаційний код юридичної 

особи 36172616 на комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Сонечко» Татарбунарської міської ради Одеської області, ідентифікаційний 

код юридичної особи 36172616. 

 

3. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Сонечко» Татарбунарської міської ради Одеської області у новій 

редакції (додається). 

 

4. Уповноважити директора комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Сонечко» Татарбунарської міської ради Одеської області 

подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного законодавства. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 97 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №97- VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО»  

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Татарбунари 
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2021 р. 

1.Загальні положення 

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-

CАДОК)  «СОНЕЧКО» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (далі-Заклад) є комунальним закладом дошкільної освіти, 

знаходиться у комунальній власності Татарбунарської міської ради. 
 

1.2. Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада  Одеської 

області (далі – Засновник). 

Заклад підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської ради 

(далі - Органу управління). 
 

1.3. Повне найменування закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена 

назва: КЗ ДО (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО».  
 

1.4. Юридична адреса Закладу : 68130, Одеська  область, Білгород-

Дністровський район, с. Білолісся, вул. Свято-Покровська, 9. 
 

1.5. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами  України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затвердженими 

Центральними органами виконавчої влади, рішеннями Засновника, наказами 

Органу управління, цим Статутом. 
 

2. Правовий статус Закладу 

 

2.1. Заклад є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який 

затверджується Засновником, має печатку і штамп встановленого зразка, 

бланки з власними реквізитами,  реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства.  

Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його 

державної реєстрації. 

Заклад є неприбутковою юридичною особою. 
 

2.2. Заклад здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку.  

2.3. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Закладу. 
 

2.4. Заклад має право укладати угоди/договори, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 
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відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
 

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

2.5.1. безпечні умови освітньої діяльності; 

2.5.2. дотримання Державних стандартів дошкільної освіти; 

2.5.4. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 

освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 

міжнародними угодами; 

2.5.5. дотримання фінансової дисципліни; 

2.5.6. реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки; 

2.5.7. збереження матеріально-технічної бази. 
 

2.6. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами/договорами, укладеними між ними. 

 

3. Мета, предмет діяльності Закладу 

 

3.1. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних  

завдань  дошкільної  освіти. 
 

3.2. Заклад  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної 

освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту. 
 

3.3. Головними завданнями  Закладу є: 

3.3.1. повага та сприяння індивідуальних особливостей дітей, 

дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та 

порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, 

міжвідомча співпраця; 

3.3.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам 

Державного стандарту дошкільної освіти; 

3.3.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання 

та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

3.3.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

3.3.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумового, 

психологічного і фізичного розвитку дітей; 

3.3.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з 

сім’єю; 
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3.3.7. поширення серед батьків психологічних та фізичних знань про 

дітей дошкільного віку; 

3.3.8. планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку 

Закладу; 

3.3.9. формування освітньої програми Закладу; 

3.3.10. виховання  любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля; 

3.3.11. дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-

технічної бази. 

 

4. Комплектування Закладу 

 

4.1. Порядок комплектування Закладу визначається Засновником.   
 

4.2. Зарахування  дітей до Закладу проводиться з двох років. 
 

4.3. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками. 

  

4.4. Зарахування дітей до Закладу здійснюється  директором  протягом  

календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють, 

медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  

дитина  може відвідувати  Заклад,  довідки  сімейного лікаря  про  

епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження, письмової згоди 

батьків (опікунів) або осіб що їх замінюють, щодо надання дозволу на 

обробку персональних даних дитини; документів на встановлення 

батьківської плати, зарахування до спеціальних груп, путівки, виданої 

Органом управління. 

 

4.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку.   

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи у Закладі можуть функціонувати групи для дітей з 

порушенням мовлення та можуть створюватися інклюзивні групи для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

4.6. Для прийому дітей з порушеннями мовлення, дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок 

інклюзивно-ресурсного центру, територіальної лікувально-консультаційної 

комісії. 
 

4.7. Наповнюваність груп у Закладі  становить:  

4.7.1. для дітей віком від двох до трьох років – до 15 осіб; 

4.7.2. для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; 

4.7.3. різновікові – до 15 осіб; 
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4.7.4. в оздоровчий період – до 15 осіб; 

4.7.5. в спеціальних групах – до 15 осіб; 

4.7.6. в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими 

освітніми потребами. 
 

4.8. Директор Закладу може встановлювати кількість дітей у групах  

залежно від демографічної ситуації. 

 

5. Режим роботи Закладу 

 

5.1. Заклад  працює за: п’ятиденним робочим тижнем, протягом  9 

годин. 

Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.    
 

5.2. Щоденний  графік  роботи  закладу: початок  роботи – о 8.00 год.,  

закінчення – в 17.00 год.  
  

5.3. Графік роботи Закладу доводиться до учасників освітнього процесу 

та є гласним та публічним. 

 

6.  Організація освітнього процесу 
  

6.1. Навчальний рік у Закладі  починається – 1 вересня, закінчується – 

31  травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий  період, у Закладі проводиться 

оздоровлення дітей. 

На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень 

робота Закладу тимчасово призупиняється за наказом Органу управління. 
 

6.2. Діяльність Закладу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік  та на період оздоровлення дітей. 
 

6.3. План роботи Закладу, погоджений з Органом управління, 

затверджується  директором цього Закладу. 
 

6.4. Виконання Державного стандарту дошкільної освіти (Базовий 

компонент дошкільної освіти України), реалізація чинних програм є 

обов’язковим для Закладу. 

 

6.5. У Закладі мова навчання і виховання визначається відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

6.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, 

розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним 
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органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 
 

6.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або осіб, які їх замінюють, та 

Закладом у межах гранично допустимого навантаження на дитину. 
 

6.8. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватись з наступних 

підстав: 

6.8.1. за заявою батьків дитини або осіб, які їх замінюють з дати 
зазначеної у заяві; 

6.8.2. досягнення дитиною 7 (семи) років у випадку зарахування 
дитини до закладу загальної середньої освіти, для здобуття початкової 
освіти - з 1 вересня поточного року; 

6.8.3. у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти; 
6.8.4. несвоєчасного внесення батьками або осіб, які їх замінюють 

плати за харчування дитини у Закладі протягом 2 (двох) місяців 
поспіль; 

6.8.5. медичних протипоказань перебування дитини у Закладі. 
 

6.9. Перелік підстав відрахування дитини із Закладу є вичерпний. 
 

6.10. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
 

6.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх 

замінюють про відрахування дитини із Закладу становить не менше 10 

(десяти) календарних днів. 

 

7. Учасники освітнього процесу 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:  

7.1.1 діти дошкільного віку;  

7.1.2. педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, 

вихователі, асистенти вихователя, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, 

керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; асистенти 

дітей з особливими освітніми потребами та інші спеціалісти; медичні  

працівники;  

7.1.3. батьки або особи, які їх замінюють;  

7.1.4. фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти. 
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7.2. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються 

наступні форми матеріального та морального заохочення. 

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 

працівники представляються до нагородження державними нагородами, 

почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 

заохочення.   

Заохочення оголошується в наказі директора, Органу управління, 

доводиться до відома всього колективу Закладу  і заносяться до трудової 

книжки працівника. 
 

7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти. Дитина має право на: 

7.3.1 безоплатну дошкільну освіту; 

7.3.2. безоплатне медичне обслуговування; 

7.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

7.3.4. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

7.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять 

здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її 

гідності; 

7.3.6. здоровий спосіб життя. 
 

7.4. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями, мають право на першочергове зарахування до Закладу. 
 

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  

7.5.1. обирати і бути обраними до органів громадського 

самоврядування Закладу; 

7.5.2. звертатися до Органу  управління щодо розвитку, виховання та 

навчання своїх дітей; 

7.5.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

7.5.4. бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

7.5.5. вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти. 
 

7.6.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

7.6.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

7.6.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного 

віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 
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7.6.3. своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі  у 

встановленому законом порядку; 

7.6.4. своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності дитини або її хвороби; 

7.6.5. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

7.6.6. поважати гідність дитини; 

7.6.7. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв. 
 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки 

визначені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
 

7.8. На посаду педагогічного працівника Закладу  приймається особа, з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за 

відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
 

7.9.  Педагогічні працівники Закладу мають право: 

7.9.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

7.9.2. брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 

7.9.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо;  

7.9.4. проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 

експериментальну, пошукову роботу;   

7.9.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу; 

7.9.6. соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства; 

7.9.7. об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

7.9.8. на захист професійної  честі та власної  гідності. 
 

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 
 

7.11.  Педагогічні працівники Закладу зобов’язані: 

7.11.1. виконувати даний Статут, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію; 

7.11.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської 

моралі, поважати  гідність дитини та її батьків; 



 

 
520 

7.11.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

7.11.4. брати участь у заходах, пов’язаних з підвищенням професійного 

рівня, педагогічної майстерності; 

7.11.5. виконувати накази Органу управління та рішення Засновника; 

7.11.6. нести відповідальність за життя та збереження  фізичного і 

психічного здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України; 

7.11.7. проходити один раз на п’ять років  курсову перепідготовку та 

атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 

7.11.8. виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству 

України. 
 

7.12.  Працівників  Закладу  призначає та звільняє з посад його 

директор  у порядку, передбаченому установчими документами, відповідно 

до законодавства. 
 

7.13. Працівники  Закладу   проходять періодичні    безоплатні    

медичні огляди    в   установленому законодавством порядку. 
 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують даний 

Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної 

освіти, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства.  

 

8. Організація харчування дітей  

  

8.1. Порядок забезпечення продуктами харчування відповідно до 

санітарно-гігієнічних правил і норм харчування дітей, постачальників 

визначає Уповноважений орган управління. 
 

8.2. У Закладі  встановлено 3-х разове харчування, на період літнього 

оздоровлення дітей – 4-х разове. 

 

8.3. Безпосередня відповідальність за організацію та контроль за якістю 

харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, 

виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, 

звітність, норми списання, покладається на директора та медичного 

працівника Закладу. 
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8.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі 

покладається на Орган управління, відповідний орган управління охорони 

здоров’я. 
 

8.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 
 

8.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
 

9. Медичне обслуговування дітей  

 

9.1. Постійне медичне обслуговування дітей у Закладі, здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу. 
 

9.2.  Медичний персонал  здійснює: 

9.2.1. моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного 

розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

9.2.2. організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі, 

поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 

9.2.3. контроль за організацією та якістю харчування, дотримання 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

9.2.4.контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

9.2.5. проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, які їх заміняють, та працівників закладу.   

 
 

9.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 

медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 

 

10.  Управління Закладом 

10.1. Засновник Закладу: 

10.1.1.здійснює передачу коштів для фінансування Закладу, 

забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, 

поліпшення матеріально-технічної бази та господарського обслуговування, в 

межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік; 

10.1.2. затверджує Статут Закладу, його нову редакцію/зміни до нього; 

10.1.3. приймає рішення щодо відчуження майна, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого майна, списання майна. 

10.1.4. фінансує виконання стратегії розвитку закладу дошкільної 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності Закладом освіти; 

 

10.2.Орган управління: 
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10.2.1 приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника Закладу. 

10.2.1. укладає строковий договір з директором Закладу, призначеним у 

порядку, встановленому законодавством України; 

10.2.2. розриває строковий трудовий договір з директором Закладу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством  України та Статутом  

Закладу; 

10.2.3. застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до керівника Закладу; 

10.2.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Закладу; 

10.2.5. здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Закладу. 

10.2.6. розробляє та затверджує посадову інструкцію директора 

Закладу. 

10.2.7. організовує розгляд звернень щодо діяльності Закладу в 

установленому законодавством порядку; 

10.2.9. здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

 

10.3. Директор Закладу: 

10.3.1. є громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, має 

організаторські здібності, фізичний і психічний стан не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків; 

10.3.2. здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 

Закладу; 

10.3.3. відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  

законодавством України, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах 

державних вимог до її змісту і обсягу; 

10.3.4. призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників у 

порядку, передбаченому установчими документами Закладу, відповідно до 

законодавства; 

10.3.5. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та 

інших  органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

10.3.6. розпоряджається в установленому порядку майном і відповідає 

за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 

бази  Закладу; 

10.3.7. контролює організацію харчування і медичного обслуговування 

дітей; 

10.3.8. розробляє та затверджує за узгодженням з профспілковим 

комітетом посадові інструкції, інструкції з охорони праці для працівників 
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Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, у встановленому 

порядку організовує перегляд діючих інструкцій; 

10.3.9. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників;  

10.3.10. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям,  здібностям і потребам; 

10.3.11. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, 

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

10.3.12. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які 

їх замінюють; 

10.3.13. звітує щорічно про освітню, методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність Закладу дошкільної освіти на загальних 

зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють; 

10.3.14. вирішує інші питання віднесені до його повноважень. 

 

10.4. Педагогічна рада Закладу, є постійно діючим органом управління 

Закладом, повноваження якої визначається установчими документами цього 

Закладу. 

До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники 

Закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять 

освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об’єднань, педагогічні працівники  закладів загальної середньої 

освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. Особи, запрошені на засідання 

педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради Закладу  є  його Директор. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
 

10.5. Педагогічна рада Закладу: 

10.5.1. схвалює освітню програму Закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

10.5.2. формує систему внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

10.5.3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу 

у Закладі; 

10.5.4. визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

10.5.5. затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

10.5.6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; 
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10.5.7.  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

10.5.8. заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять 

атестацію; 

10.5.9. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній,  інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

10.5.10. визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю; 

10.5.11. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та 

матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших 

учасників освітнього процесу; 

10.5.12. розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу 

та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

10.5.13.  має право ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації 

закладу; 

10.5.14. розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами Закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказом Директора 

Закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою. 

 

10.6. Органи громадського формування Закладу (у разі створення) 

якими є: 
 

10.6.1. органи самоврядування працівників Закладу; 

10.6.2. органи батьківського самоврядування; 

10.6.3. інші органи громадського самоврядування  Закладу учасників 

освітнього процесу; 

10.6.4.загальні збори (конференція) колективу Закладу , який є вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Закладу. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт Директора Закладу з 

питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної 

діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. 

 

 11. Майно Закладу 

 
11.1. Майно Закладу є комунальною власністю Татарбунарської міської 

ради, яке закріпляється  Засновником на правах оперативного управління. 
 

11.2. Майно Закладу складають основні засоби та інші необоротні 

активи, які є комунальною власністю  Татарбунарської міської ради, вартість 
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яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії Органу 

управління. 
 

11.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України, 

користується земельною ділянкою де розміщуються спортивні та ігрові 

майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо. 
 

11.4. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з 

охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів. 
 

11.5. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством України, Засновником, Органом управління. 
 

11.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Закладі визначається 

чинним законодавством України і здійснюється Органом управління. 

 

11.7. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і 

продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах 

виділених бюджетних асигнувань. 
 

11.8. Заклад не має права продавати або передавати будь-яким особам  

майно, обмінювати його, надавати  у  користування або у позику, а також 

списувати  з балансу без дозволу Засновника. 

 

11.9. За рішенням Засновника навчального закладу бухгалтерський 

облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

 

24. Фінансування Закладу 

 

12.1.Фінансування Закладу здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та 

інших нормативно-правових актів України. 
 

12.2.  Джерелами  фінансування   Закладу є кошти: 

12.2.1. державного та, або місцевого бюджетів; 

12.2.2. батьків або осіб, які їх замінюють; 

12.2.3.  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб;  

12.2.4. інших джерел, не заборонених  законодавством України. 
 

12.3. Заклад може надавати платні освітні  та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року  № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, іншими 
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установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності»). 

Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших 

послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 
 

12.4. Штатний розпис Закладу встановлюється Органом управління на 

основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від             04 

листопада 2010 року № 1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2010 року  за № 1157/18452, за погодженням органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 
 

12.5. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

12.6. Порядок діловодства в Закладі, визначається Директором  

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

25.  Контроль за діяльністю Закладу 

 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу  є 

інституційний аудит, що проводиться територіальним органом Державної 

служби якості освіти України. 
 

13.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, здійснюється Державною службою 

якості освіти України. 
 

13.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаних з освітнім 

процесом, встановлюється Засновником та Органом управління. 

 

14. Міжнародне співробітництво 

 

14.1. Міжнародне співробітництво у Закладі, здійснюється відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових  актів, а також міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

 

15. Реорганізація або ліквідація Закладу  

 

15.1. Рішення про реорганізацію,  ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу приймає Засновник, відповідно до вимог діючого 

законодавства України. 
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15.2. Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Закладом. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

надає Засновнику для затвердження. 
 

15.3. У разі реорганізації та ліквідації Закладу, працівникам, які 

звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії передбачені 

відповідним законодавством України. 
 

15.4.У випадку реорганізації Закладу права та зобов’язання Закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства 

України або визначених Закладів дошкільної освіти. 
 

15.5. Заклад  вважається реорганізованим/ліквідованим з дня внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

16. Заключні положення 

 

16.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

16.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

16.3. Даний Статут складено у 4-х (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу: 

16.3.1. перший примірник зберігається у Засновника; 

16.3.2. другий  – в Органі управління; 

16.3.3. третій – у Закладі; 

16.3.4. четвертий – у державного реєстратора. 
 

 

Секретар міської ради       О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 



 

 
528 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального закладу 

«Нерушайський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Сонечко» 

Татарбунарського району Одеської області 

 

Керуючись статтями 26, 32, пунктом 6-1 розділу V Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Татарбунарської міської 

ради від 14 грудня 2020 року № 13 – VIII  «Про внесення змін і доповнень до 

рішення міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 

2020 рік»,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником комунального закладу «Нерушайський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Сонечко» Татарбунарського району Одеської області 

(ЄДРПОУ 34520139). 

2. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу 

«Нерушайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» 

Татарбунарського району Одеської області, ідентифікаційний код юридичної 

особи 34520139 на комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Веселка» Татарбунарської міської ради Одеської області, ідентифікаційний 

код юридичної особи 34520139. 

3. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Веселка» Татарбунарської міської ради Одеської області у новій 

редакції (додається). 

4. Уповноважити директора комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Веселка» Татарбунарської міської ради Одеської області 

подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

«04» січня 2021 р. 

№ 98 - VIIІ 
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                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                             рішенням Татарбунарської 

                                                                             міської ради 

                                                                             від 4 січня 2021 р. №98 - VIII 

 _____________А.П. Глущенко 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ЯСЛА-САДОК) «ВЕСЕЛКА»  

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Татарбунари 
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2021 р. 

1.Загальні положення 

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-

CАДОК)  «ВЕСЕЛКА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (далі-Заклад) є комунальним закладом дошкільної освіти, 

знаходиться у комунальній власності Татарбунарської міської ради. 
 

1.2. Засновником Закладу є Татарбунарська міська рада  Одеської 

області (далі – Засновник). 

 Заклад підпорядковується відділу освіти Татарбунарської міської ради 

(далі - Орган управління).. 
 

1.3. Повне найменування закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ВЕСЕЛКА» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена 

назва: КЗ ДО (ЯСЛА-САДОК) «ВЕСЕЛКА».  
 

1.4. Юридична адреса Закладу : 68122, Одеська  область, Білгород-

Дністровський район, с. Нерушай, вул. Центральна,57. 
 

1.5. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами  України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затвердженими 

Центральними органами виконавчої влади, рішеннями Засновника, наказами 

Органу управління, цим Статутом. 
 

2. Правовий статус Закладу 

 

2.1. Заклад є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який 

затверджується Засновником, має печатку і штамп встановленого зразка, 

бланки з власними реквізитами,  реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства.  

Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його 

державної реєстрації. 

Заклад є неприбутковою юридичною особою. 
 

2.2. Заклад здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 

встановленому законодавством України порядку.  

2.3. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Закладу. 
 

2.4. Заклад має право укладати угоди/договори, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем та 



 

 
531 

відповідачем у судах в межах визначених цим Статутом та діючим 

законодавством. 
 

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

2.5.1. безпечні умови освітньої діяльності; 

2.5.2. дотримання Державних стандартів дошкільної освіти; 

2.5.4. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 

освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 

міжнародними угодами; 

2.5.5. дотримання фінансової дисципліни; 

2.5.6. реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки; 

2.5.7. збереження матеріально-технічної бази. 
 

2.6. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами/договорами, укладеними між ними. 

 

3. Мета, предмет діяльності Закладу 

 

3.1. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-

орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних  

завдань  дошкільної  освіти. 
 

3.2. Заклад  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної 

освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту. 
 

3.3. Головними завданнями  Закладу є: 

3.3.1. повага та сприяння індивідуальних особливостей дітей, 

дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та 

порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, 

міжвідомча співпраця; 

3.3.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам 

Державного стандарту дошкільної освіти; 

3.3.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання 

та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

3.3.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

3.3.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумового, 

психологічного і фізичного розвитку дітей; 

3.3.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з 

сім’єю; 
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3.3.7. поширення серед батьків психологічних та фізичних знань про 

дітей дошкільного віку; 

3.3.8. планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку 

Закладу; 

3.3.9. формування освітньої програми Закладу; 

3.3.10. виховання  любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй 

і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля; 

3.3.11. дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-

технічної бази. 

 

4. Комплектування Закладу 

 

4.1. Порядок комплектування Закладу визначається Засновником.   
 

4.2. Зарахування  дітей до Закладу проводиться з двох років. 
 

4.3. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками. 

  

4.4. Зарахування дітей до Закладу здійснюється  директором  протягом  

календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють, 

медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  

дитина  може відвідувати  Заклад,  довідки  сімейного лікаря  про  

епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження, письмової згоди 

батьків (опікунів) або осіб що їх замінюють, щодо надання дозволу на 

обробку персональних даних дитини; документів на встановлення 

батьківської плати, зарахування до спеціальних груп, путівки, виданої 

Органом управління. 

 

4.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку.   

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи у Закладі можуть функціонувати групи для дітей з 

порушенням мовлення та можуть створюватися інклюзивні групи для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

4.6. Для прийому дітей з порушеннями мовлення, дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок 

інклюзивно-ресурсного центру, територіальної лікувально-консультаційної 

комісії. 
 

4.7. Наповнюваність груп у Закладі  становить:  

4.7.1. для дітей віком від двох до трьох років – до 15 осіб; 

4.7.2. для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; 

4.7.3. різновікові – до 15 осіб; 
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4.7.4. в оздоровчий період – до 15 осіб; 

4.7.5. в спеціальних групах – до 15 осіб; 

4.7.6. в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими 

освітніми потребами. 
 

4.8. Директор Закладу може встановлювати кількість дітей у групах  

залежно від демографічної ситуації. 

 

 

5. Режим роботи Закладу 

 

5.1. Заклад  працює за: п’ятиденним робочим тижнем, протягом  9 

годин. 

Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.    
 

5.2. Щоденний  графік  роботи  закладу: початок  роботи – о 8.00 год.,  

закінчення – в 17.00 год.  
  

5.3. Графік роботи Закладу доводиться до учасників освітнього процесу 

та є гласним та публічним. 

 

6.  Організація освітнього процесу 
  

6.1. Навчальний рік у Закладі  починається – 1 вересня, закінчується – 

31  травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий  період, у Закладі проводиться 

оздоровлення дітей. 

На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень 

робота Закладу тимчасово призупиняється за наказом Органу управління. 
 

6.2. Діяльність Закладу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік  та на період оздоровлення дітей. 
 

6.3. План роботи Закладу, погоджений з Органом управління, 

затверджується  директором цього Закладу. 
 

6.4. Виконання Державного стандарту дошкільної освіти (Базовий 

компонент дошкільної освіти України), реалізація чинних програм є 

обов’язковим для Закладу. 

 

6.5. У Закладі мова навчання і виховання визначається відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

6.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, 

розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
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реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. 
 

6.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або осіб, які їх замінюють, та 

Закладом у межах гранично допустимого навантаження на дитину. 
 

6.8. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватись з наступних 

підстав: 

6.8.1. за заявою батьків дитини або осіб, які їх замінюють з дати 
зазначеної у заяві; 

6.8.2. досягнення дитиною 7 (семи) років у випадку зарахування 
дитини до закладу загальної середньої освіти, для здобуття початкової 
освіти - з 1 вересня поточного року; 

6.8.3. у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти; 
6.8.4. несвоєчасного внесення батьками або осіб, які їх замінюють 

плати за харчування дитини у Закладі протягом 2 (двох) місяців 
поспіль; 

6.8.5. медичних протипоказань перебування дитини у Закладі. 
 

6.9. Перелік підстав відрахування дитини із Закладу є вичерпний. 
 

6.10. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
 

6.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх 

замінюють про відрахування дитини із Закладу становить не менше 10 

(десяти) календарних днів. 

 

7. Учасники освітнього процесу 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:  

7.1.1 діти дошкільного віку;  

7.1.2. педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, 

вихователі, асистенти вихователя, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, 

керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; асистенти 

дітей з особливими освітніми потребами та інші спеціалісти; медичні  

працівники;  

7.1.3. батьки або особи, які їх замінюють;  

7.1.4. фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 

сфері дошкільної освіти. 
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7.2. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються 

наступні форми матеріального та морального заохочення. 

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 

працівники представляються до нагородження державними нагородами, 

почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 

заохочення.   

Заохочення оголошується в наказі директора, Органу управління, 

доводиться до відома всього колективу Закладу  і заносяться до трудової 

книжки працівника. 
 

7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти. Дитина має право на: 

7.3.1 безоплатну дошкільну освіту; 

7.3.2. безоплатне медичне обслуговування; 

7.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

7.3.4. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

7.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять 

здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її 

гідності; 

7.3.6. здоровий спосіб життя. 
 

7.4. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями, мають право на першочергове зарахування до Закладу. 
 

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  

7.5.1. обирати і бути обраними до органів громадського 

самоврядування Закладу; 

7.5.2. звертатися до Органу  управління щодо розвитку, виховання та 

навчання своїх дітей; 

7.5.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

7.5.4. бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

7.5.5. вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти. 
 

7.6.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

7.6.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

7.6.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного 

віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 
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7.6.3. своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі  у 

встановленому законом порядку; 

7.6.4. своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності дитини або її хвороби; 

7.6.5. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

7.6.6. поважати гідність дитини; 

7.6.7. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв. 
 

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки 

визначені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
 

7.8. На посаду педагогічного працівника Закладу  приймається особа, з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за 

відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і 

психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
 

7.9.  Педагогічні працівники Закладу мають право: 

7.9.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

7.9.2. брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 

7.9.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо;  

7.9.4. проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 

експериментальну, пошукову роботу;   

7.9.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу; 

7.9.6. соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства; 

7.9.7. об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших 

об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

7.9.8. на захист професійної  честі та власної  гідності. 
 

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 
 

7.11.  Педагогічні працівники Закладу зобов’язані: 

7.11.1. виконувати даний Статут, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію; 

7.11.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської 

моралі, поважати  гідність дитини та її батьків; 



 

 
537 

7.11.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

7.11.4. брати участь у заходах, пов’язаних з підвищенням професійного 

рівня, педагогічної майстерності; 

7.11.5. виконувати накази Органу управління та рішення Засновника; 

7.11.6. нести відповідальність за життя та збереження  фізичного і 

психічного здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України; 

7.11.7. проходити один раз на п’ять років  курсову перепідготовку та 

атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 

7.11.8. виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству 

України. 
 

7.12.  Працівників  Закладу  призначає та звільняє з посад його 

директор  у порядку, передбаченому установчими документами, відповідно 

до законодавства. 
 

7.13. Працівники  Закладу   проходять періодичні    безоплатні    

медичні огляди    в   установленому законодавством порядку. 
 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують даний 

Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної 

освіти, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства.  

 

8. Організація харчування дітей  

  

8.1. Порядок забезпечення продуктами харчування відповідно до 

санітарно-гігієнічних правил і норм харчування дітей, постачальників 

визначає Уповноважений орган управління. 
 

8.2. У Закладі  встановлено 3-х разове харчування, на період літнього 

оздоровлення дітей – 4-х разове. 

 

8.3. Безпосередня відповідальність за організацію та контроль за якістю 

харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, 

виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, 

звітність, норми списання, покладається на директора та медичного 

працівника Закладу. 
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8.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі 

покладається на Орган управління, відповідний орган управління охорони 

здоров’я. 
 

8.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 
 

8.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
 

9. Медичне обслуговування дітей  

 

9.1. Постійне медичне обслуговування дітей у Закладі, здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу. 
 

9.2.  Медичний персонал  здійснює: 

9.2.1. моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного 

розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

9.2.2. організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі, 

поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 

9.2.3. контроль за організацією та якістю харчування, дотримання 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

9.2.4.контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

9.2.5. проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, які їх заміняють, та працівників закладу.   

 
 

9.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 

медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 

 

10.  Управління Закладом 

 

10.1. Засновник Закладу: 

10.1.1.здійснює передачу коштів для фінансування Закладу, 

забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, 

поліпшення матеріально-технічної бази та господарського обслуговування, в 

межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік; 

10.1.2. затверджує Статут Закладу, його нову редакцію/зміни до нього; 

10.1.3. приймає рішення щодо відчуження майна, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого майна, списання майна. 

10.1.4. фінансує виконання стратегії розвитку закладу дошкільної 

освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності Закладом освіти; 
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10.2.Орган управління: 

10.2.1 приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника Закладу; 

10.2.1. укладає строковий договір з директором Закладу, призначеним у 

порядку, встановленому законодавством України; 

10.2.2. розриває строковий трудовий договір з директором Закладу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством  України та Статутом  

Закладу; 

10.2.3. застосовує заходи морального, матеріального заохочення та 

дисциплінарного стягнення до керівника Закладу; 

10.2.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Закладу; 

10.2.5. здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Закладу. 

10.2.6. розробляє та затверджує посадову інструкцію директора 

Закладу. 

10.2.7. організовує розгляд звернень щодо діяльності Закладу в 

установленому законодавством порядку; 

10.2.8. здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

 

10.3. Директор Закладу: 

10.3.1. є громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, має 

організаторські здібності, фізичний і психічний стан не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків; 

10.3.2. здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 

Закладу; 

10.3.3. відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  

законодавством України, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах 

державних вимог до її змісту і обсягу; 

10.3.4. призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників у 

порядку, передбаченому установчими документами Закладу, відповідно до 

законодавства; 

10.3.5. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та 

інших  органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

10.3.6. розпоряджається в установленому порядку майном і відповідає 

за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 

бази  Закладу; 

10.3.7. контролює організацію харчування і медичного обслуговування 

дітей; 

10.3.8. розробляє та затверджує за узгодженням з профспілковим 

комітетом посадові інструкції, інструкції з охорони праці для працівників 
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Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, у встановленому 

порядку організовує перегляд діючих інструкцій; 

10.3.9. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників;  

10.3.10. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям,  здібностям і потребам; 

10.3.11. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, 

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

10.3.12. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які 

їх замінюють; 

10.3.13. звітує щорічно про освітню, методичну, економічну і 

фінансово-господарську діяльність Закладу дошкільної освіти на загальних 

зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють; 

10.3.14. вирішує інші питання віднесені до його повноважень. 

 

10.4. Педагогічна рада Закладу, є постійно діючим органом управління 

Закладом, повноваження якої визначається установчими документами цього 

Закладу. 

До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники 

Закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять 

освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об’єднань, педагогічні працівники  закладів загальної середньої 

освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. Особи, запрошені на засідання 

педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради Закладу  є  його Директор. Педагогічна рада 

обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
 

10.5. Педагогічна рада Закладу: 

10.5.1. схвалює освітню програму Закладу, оцінює результативність її 

виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

10.5.2. формує систему внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

10.5.3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу 

у Закладі; 

10.5.4. визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження 

педагогічних працівників; 

10.5.5. затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

10.5.6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; 
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10.5.7.  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

10.5.8. заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять 

атестацію; 

10.5.9. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній,  інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

10.5.10. визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю; 

10.5.11. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та 

матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших 

учасників освітнього процесу; 

10.5.12. розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу 

та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

10.5.13.  має право ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації 

закладу; 

10.5.14. розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими 

документами Закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказом Директора 

Закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою. 

 

10.6. Органи громадського формування Закладу (у разі створення) 

якими є: 
 

10.6.1. органи самоврядування працівників Закладу; 

10.6.2. органи батьківського самоврядування; 

10.6.3. інші органи громадського самоврядування  Закладу учасників 

освітнього процесу; 

10.6.4.загальні збори (конференція) колективу Закладу , який є вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Закладу. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт Директора Закладу з 

питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної 

діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. 

 

 11. Майно Закладу 

 
11.1. Майно Закладу є комунальною  власністю  Татарбунарської 

міської ради, яке закріпляється  Засновником на правах оперативного 

управління. 
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11.2. Майно Закладу складають основні засоби та інші необоротні 

активи, які є комунальною  власністю  Татарбунарської міської ради, вартість 

яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії 

Уповноваженого органу управління. 

 

11.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України, 

користується земельною ділянкою де розміщуються спортивні та ігрові 

майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо. 
 

11.4. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з 

охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів. 
 

11.5. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним 

законодавством України, Засновником, Органом управління. 
 

11.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Закладі визначається 

чинним законодавством України і здійснюється Органом управління. 

 

11.7. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і 

продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах 

виділених бюджетних асигнувань. 
 

11.8. Заклад не має права продавати або передавати будь-яким особам  

майно, обмінювати його, надавати  у  користування або у позику, а також 

списувати  з балансу без дозволу Засновника. 

11.9. За рішенням Засновника навчального закладу бухгалтерський 

облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

 

 

 

 

 

26. Фінансування Закладу 

 

12.1.Фінансування Закладу здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та 

інших нормативно-правових актів України. 
 

12.2.  Джерелами  фінансування   Закладу є кошти: 

12.2.1. державного та, або місцевого бюджетів; 

12.2.2. батьків або осіб, які їх замінюють; 

12.2.3.  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб;  

12.2.4. інших джерел, не заборонених  законодавством України. 
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12.3. Заклад може надавати платні освітні  та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року  № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності»). 

Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших 

послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 
 

12.4. Штатний розпис Закладу встановлюється Органом управління на 

основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від             04 

листопада 2010 року № 1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2010 року  за № 1157/18452, за погодженням органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 
 

12.5. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

12.6. Порядок діловодства в Закладі, визначається Директором  

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

27.  Контроль за діяльністю Закладу 

 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу  є 

інституційний аудит, що проводиться територіальним органом Державної 

служби якості освіти України. 
 

13.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, здійснюється Державною службою 

якості освіти України. 
 

13.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаних з освітнім 

процесом, встановлюється Засновником та Органом управління. 

 

14. Міжнародне співробітництво 

 

14.1. Міжнародне співробітництво у Закладі, здійснюється відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових  актів, а також міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

 

15. Реорганізація або ліквідація Закладу  
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15.1. Рішення про реорганізацію,  ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу приймає Засновник, відповідно до вимог діючого 

законодавства України. 
 

15.2. Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Закладом. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

надає Засновнику для затвердження. 
 

15.3. У разі реорганізації та ліквідації Закладу, працівникам, які 

звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії передбачені 

відповідним законодавством України. 
 

15.4.У випадку реорганізації Закладу права та зобов’язання Закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства 

України або визначених Закладів дошкільної освіти. 
 

15.5. Заклад  вважається реорганізованим/ліквідованим з дня внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

16. Заключні положення 

 

16.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

16.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 

Засновника та реєструється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

16.3. Даний Статут складено у 4-х (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу: 

16.3.1. перший примірник зберігається у Засновника; 

16.3.2. другий  – в Органі управління; 

16.3.3. третій – у Закладі; 

16.3.4. четвертий – у державного реєстратора. 
 

 

Секретар міської ради       О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
 

Про затвердження мережі  закладів освіти 

Татарбунарської міської ради  на ІІ семестр 

2020-2021 навчального року 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 

частини 2 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій від 

________ 2020 року, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити мережу закладів освіти на ІІ семестр 2020-2021 

навчального року, що додається. 

 

2. Затвердити мережу закладів освіти за мовами навчання  на ІІ семестр 

2020-2021 навчального року, що додається. 

 

3. Відділу освіти Татарбунарської міської ради  забезпечити збереження 

контингенту учнів та стовідсоткового залучення їх до навчання. 

 

4. Фінансовому відділу  Татарбунарської міської ради  забезпечити 

фінансування закладів освіти відповідно до затвердженого кошторису витрат. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з гуманітарних питань, постійну комісію з питань бюджету. 
                                                                

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 99 - VIIІ 
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Додаток № 1 до рішення  

Татарбунарської   

міської ради  

від№«04» січня 2021 р 99- VIIІ 

 
 

Мережа закладів освіти  

 на ІІ семестр 2020-2021 навчального року 

1.1. Денних закладів загальної середньої освіти – 10, з них: 

І-ІІІ ступенів – 6 (Комунальний заклад «Білоліський  заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської 

області, Комунальний заклад «Борисівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області, 

Комунальний заклад «Глибоківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний 

заклад «Дмитрівський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний заклад 

«Нерушайський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний заклад 

«Татарбунарський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  ім. В.З. 

Тура» Татарбунарської міської ради Одеської області);  

І-ІІ ступенів – 1 (Комунальний заклад «Спаський  заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської 

області); 

навчально-виховних комплексів – 3 (Комунальний заклад 

«Баштанівський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Татарбунарської міської 

ради Одеської області, Комунальний заклад «Струмківський навчально-

виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти» Татарбунарської міської ради Одеської області, 

Комунальний заклад Татарбунарський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназія» Татарбунарської 

міської ради Одеської області). 

1.2. Дошкільних навчальних закладів – 8 

(Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Зірочка» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Буратіно» Татарбунарської міської ради 

Одеської області, Комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) 

«Ромашка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради Одеської 

області, Комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Дзвіночок» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради 

Одеської області, Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
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«Незабудка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради Одеської 

області,  Комунальний заклад дошкільної освіти   (ясла-садок) «Сонечко» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» Татарбунарської міської ради 

Одеської області); 

 

1.3. Дошкільних підрозділів у навчально-виховних комплексах – 2 

(Комунальний заклад «Баштанівський навчально-виховний комплекс «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний заклад 

«Струмківський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Татарбунарської міської 

ради Одеської області).  

 

1.4. Позашкільних закладів – 2 (Комунальний заклад «Татарбунарська 

дитячо-юнацька спортивна школа» Татарбунарської міської ради Одеської 

області, Комунальний заклад «Татарбунарський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Татарбунарської міської ради Одеської області). 

 

1.5. Інклюзивно-ресурсний центр – 1 (Комунальна установа 

«Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської міської 

ради Одеської області) 

1.6. Класів з денною формою навчання – 140, з них: 

І-ІV – 56; 

V-ІХ – 64; 

Х-ХІ – 20; 

Інклюзивних класів – 19. 

 

1.7. Класів з заочною формою навчання – 6: 

10 клас – два класи  (Комунальний  заклад «Татарбунарський  заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  ім. В.З. Тура» Татарбунарської 

міської ради Одеської області, Комунальний заклад «Дмитрівський  заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради 

Одеської області); 

11 клас – два класи  (Комунальний  заклад «Татарбунарський  заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  ім. В.З. Тура» Татарбунарської 

міської ради Одеської області, Комунальний заклад «Дмитрівський  заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради 

Одеської області); 

12 клас – два класи (Комунальний  заклад «Татарбунарський  заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  ім. В.З. Тура» Татарбунарської 

міської ради Одеської області, Комунальний заклад «Дмитрівський  заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради 

Одеської області). 
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1.8. Груп продовженого дня – 17, в них 320 учнів:                       

Комунальний заклад «Баштанівський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Татарбунарської міської ради Одеської області – 1 група – 10 учнів; 

Комунальний заклад «Білоліський  заклад загальної середньої освіти   І-

ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області – 1 група – 30 

учнів; 

Комунальний заклад «Борисівський  заклад загальної середньої освіти   

І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області – 1 група – 15 

учнів; 

Комунальний заклад «Глибоківський  заклад загальної середньої освіти   

І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області – 2 групи – 23 

учня; 

Комунальний заклад «Дмитрівський  заклад загальної середньої освіти   

І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області – 2 групи – 43 

учня; 

Комунальний заклад «Нерушайський  заклад загальної середньої освіти   

І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області – 1 група – 14 

учнів; 

Комунальний заклад «Спаський  заклад загальної середньої освіти   І-ІІ 

ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області – 2 групи – 19 

учнів; 

Комунальний заклад «Струмківський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»  

Татарбунарської міської ради Одеської області – 1 група – 21 учень; 

Комунальний заклад «Татарбунарський  заклад загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів  ім. В. З. Тура» Татарбунарської міської ради Одеської 

області – 2 групи – 46 учнів; 

Комунальний заклад «Татарбунарський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів – гімназія» Татарбунарської 

міської ради Одеської області – 4 групи – 99 учнів. 

 

 

 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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Додаток № 2  

до рішення 

Татарбунарської  міської 

ради від«04» січня 2021 р 

                            № 99- VIIІ 

 

Мережа закладів освіти 

за мовами навчання на ІІ семестр 2020-2021 навчального року 

 
З українською мовою навчання – 7 закладів загальної середньої освіти, 

115 класів, 2141 учень (Комунальний заклад «Баштанівський навчально-

виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів – 

заклад дошкільної освіти» Татарбунарської міської ради Одеської області, 

Комунальний заклад «Білоліський  заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний 

заклад «Нерушайський  заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний заклад 

«Спаський  заклад загальної середньої освіти   І-ІІ ступенів» Татарбунарської 

міської ради Одеської області, Комунальний заклад «Струмківський 

навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти» Татарбунарської міської ради Одеської 

області, Комунальний заклад «Татарбунарський  заклад загальної середньої 

освіти   І-ІІІ ступенів  ім. В.З. Тура» Татарбунарської міської ради Одеської 

області, Комунальний заклад «Татарбунарський навчально-виховний 

комплекс «Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ  ступенів – гімназія» 

Татарбунарської міської ради Одеської області. 

З навчанням українською та мовою національної меншини – 1 заклад 

загальної середньої освіти, 11 класів, 176 учнів (Комунальний заклад 

«Борисівський  заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської міської ради Одеської області). 

Зі змішаною мовою навчання (українсько-російська) – 2 заклади 

загальної середньої освіти, 36 класів, 573 учня (Комунальний заклад 

«Дмитрівський  заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, Комунальний заклад 

«Глибоківський  заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської міської ради Одеської області). 

 

 

 

 

Секретар міської ради      О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Улятовського Анатолія 

Володимировича 

 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону 

України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою 

Улятовського Анатолія Володимировича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Улятовському Анатолію Володимировичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

с. Баштанівка, вулиця Сурдуленко, будинок 74, з площею земельної ділянки 

0,2500 га, з кадастровим номером 5125080500:02:001:0308. 

 

       2.  Передати земельну ділянку у власність гр. Улятовському Анатолію 

Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, с. Баштанівка, вулиця Сурдуленко, будинок 

74, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080500:02:001:0308. 

 

3.   Зобов`язати Улятовського Анатолія Володимировича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 

цього рішення до відділу Держгеокадастру.  
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 100- VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 Четверта сесія VIІІ скликання 

 
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Щербини Галини Григорівни 

 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону 

України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою 

Щербини Галини Григорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Щербині Галині Григорівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця 

Набережна, будинок 10, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим 

номером 5125080400:02:001:0010. 

 

       2.  Передати земельну ділянку у власність гр. Щербині Галині Григорівні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця Набережна, будинок 10, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080400:02:001:0010. 

 

3.   Зобов`язати Щербину Галину Григорівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 

       4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 

цього рішення до відділу Держгеокадастру.  
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      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 101 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Шипілова Олега Олександровича  

 

 
       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону 

України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою 

Шипілова Олега Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шипілову Олегу Олександровичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

с. Білолісся, вулиця Татарбунарського повстання, 101, з площею земельної 

ділянки 0,2253 га, з кадастровим номером 5125080400:02:001:0008. 

 

       2. Передати земельну ділянку у власність гр. Шипілову Олегу 

Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця Татарбунарського 

повстання, 101, з площею земельної ділянки 0,2253 га, з кадастровим 

номером 5125080400:02:001:0008. 

 

3.   Зобов`язати Шипілова Олега Олександровича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 

       4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 

цього рішення до відділу Держгеокадастру.  
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      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 102 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Боднаря 

Володимира Степановича 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Боднаря 

Володимира Степановича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Боднарю 

Володимиру Степановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Джерельна, будинок 11а, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0198. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Боднарю Володимиру Степановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Джерельна, будинок 

11а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0198. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Боднаря Володимира Степановича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

      3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
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      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

 
«04» січня 2021 р. 

№ 103 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Урсу Степана 

Павловича 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Урсу 

Степана Павловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Урсу 

Степану Павловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, с. Борисівка, вулиця Гагаріна, будинок 21, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0404. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Урсу 

Степану Павловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, с. Борисівка, вулиця Гагаріна, будинок 21, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0404. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Урсу Степана Павловича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
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      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 104 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Мітакі 

Степана Павловича 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Мітакі 

Степана Павловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мітакі 

Степану Павловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, с. Борисівка, вулиця Молодіжна, будинок 3, 

з площею земельної ділянки 0,1689 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0010. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Мітакі 

Степану Павловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, с. Борисівка, вулиця Молодіжна, будинок 3, 

з площею земельної ділянки 0,1689 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0010. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Мітакі Степана Павловича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
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      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 105 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Гоженко 

Валентини Леонідівни 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Гоженко 

Валентини Леонідівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гоженко 

Валентині Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця І.Чорнобая, будинок 63, 

з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080400:02:001:0064. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гоженко Валентині Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця І.Чорнобая, 

будинок 63, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080400:02:001:0064. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Гоженко Валентину Леонідівну: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
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      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 106 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Бакуменко 

Галини Олексіївни 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Бакуменко 

Галини Олексіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бакуменко 

Галині Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця Миру, будинок 17, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080400:02:001:0371. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бакуменко Галині Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця Миру, будинок 

17, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080400:02:001:0371. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Бакуменко Галину Олексіївну: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
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      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 107 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Мунтяна 

Олега Никифоровича 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Мунтяна 

Олега Никифоровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мунтяну 

Олегу Никифоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, с. Нерушай, вулиця Суворова, будинок 91, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125083400:02:001:0611. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мунтяну Олегу Никифоровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, с. Нерушай, вулиця Суворова, 

будинок 91, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125083400:02:001:0611. 

 

      3.   Зобов`язати гр Мунтяна Олега Никифоровича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
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      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 108 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Ткаченко Катерини Володимирівни
  

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Ткаченко 

Катерини Володимирівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Ткаченко 

Катерині Володимирівні, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Білоліська сільська рада ( за межами населеного пункту), щодо 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125080400:01:001:1318, площею – 

2,0000 га. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Ткаченко Катерині 

Володимирівні, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Білоліська сільська рада ( за межами населеного пункту), з кадастровим 

номером 5125080400:01:001:1318, площею – 2,0000 га.    

 

      3.   Зобов`язати гр. Ткаченко Катерину Володимирівну: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       
 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  
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     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 109 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Мангул Лідії Іванівни  

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Мангул 

Лідії Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Мангул Лідії 

Іванівні, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська 

сільська рада ( за межами населеного пункту), щодо земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125080400:01:001:1323, площею – 2,0000 га. 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Мангул Лідії Іванівні, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська сільська рада ( 

за межами населеного пункту), з кадастровим номером 

5125080400:01:001:1323,  площею – 2,0000 га. 

       3.   Зобов`язати гр. Мангул Лідію Іванівну: 

        3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

       3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 

цього рішення до відділу Держгеокадастру.  

      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 110 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Продан Катерини Олександрівни  

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Продан 

Катерини Олександрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Продан 

Катерині Олександрівні, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Білоліська сільська рада ( за межами населеного пункту), щодо 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125080400:01:001:1314, площею – 

2,0000 га. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Продан Катерині 

Олександрівні, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Білоліська сільська рада ( за межами населеного пункту), з кадастровим 

номером 5125080400:01:001:1314,  площею – 2,0000 га. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Продан Катерину Олександрівну: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       
 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  
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     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 111 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Сивоконь Олени Григорівни, 

Гоженко Ірини Анатоліївни  

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Сивоконь 

Олени Григорівни, Гоженко Ірини Анатоліївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Сивоконь 

Олені Григорівні, Гоженко Ірині Анатоліївні, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, Білоліська сільська рада ( за межами населеного 

пункту), щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 

5125080400:01:001:1159, площею – 2,0000 га, 5125080400:01:001:1312, 

площею – 2,0000 га. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Сивоконь Олені Григорівні, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська сільська 

рада (за межами населеного пункту), з кадастровим номером 

5125080400:01:001:1159, площею – 2,0000 га. 

 

       3.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Гоженко Ірині Анатоліївні, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська сільська 

рада (за межами населеного пункту), з кадастровим номером 

5125080400:01:001:1312, площею – 2,0000 га. 

 

      4.   Зобов`язати гр. Сивоконь Олену Григорівну, Гоженко Ірині 

Анатоліївні: 
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       4.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      4.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       

      5. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  
         

«04» січня 2021 р. 

№ 112 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Владова Христина Олегівна  

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Владовій 

Христині Олегівні, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Владовій 

Христині Олегівні, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Білоліська сільська рада ( за межами населеного пункту), з кадастровим 

номером 5125080400:01:001:1313, площею – 2,0000 га. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Владовій Христині 

Олегівні, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська 

сільська рада ( за межами населеного пункту), з кадастровим номером 

5125080400:01:001:1313, площею – 2,0000 га. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Владову Христину Олегівну: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       
      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  
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     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 113 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Гетманенка Олексія Олександровича
  

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Гетманенка 

Олексія Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Гетманенку 

Олексію Олександровичу, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Білоліська сільська рада ( за межами населеного пункту), з 

кадастровим номером 5125080400:01:001:1319, площею – 2,0000 га. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Гетманенку Олексію 

Олександровичу, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Білоліська сільська рада ( за межами населеного пункту), з кадастровим 

номером 5125080400:01:001:1319, площею – 2,0000 га. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Гетманенка Олексія Олександровича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       
 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  
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     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 114 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди 

землі за заявою Мордовцевої Ольги 

Миколаївни 

 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву Мордовцевої Ольги Миколаївни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2022 року  договір оренди землі від 24.10.2011 

року № 155 фізичній особі – підприємцю Мордовцевій Ользі Миколаївні 

на земельну ділянку для будівництва та обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування,  

площею 0,0124 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 

Центральна, будинок 17. 

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         

      «04» січня 2021 р. 

      № 115 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про передачу у власність земельної ділянки  

за клопотанням Нестерової Олени Петрівни 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання Нестерової Олени Петрівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
      1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Нестеровій Олені Петрівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця Гагаріна, 

будинок 3, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080400:02:001:0368. 

 

      2.   Зобов`язати гр. Нестерову Олену Петрівну: 

       2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       
 

      3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 116 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду за клопотанням Муту Тетяни Іванівни 
  

Керуючись статтями 12, 120-123, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання Муту Тетяни Іванівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 1 (один) рік гр. Муту Тетяні Іванівні 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

для експлуатації будівель та споруд виробничо-промислового комплексу 4-го 

класу шкідливості, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вулиця Чорноморська, будинок 82-в, з площею земельної 

ділянки 0,2765 га. 

 

       2.   Рекомендувати  гр. Муту Тетяні Іванівні надати розроблений проєкт 

землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської міської ради 

       2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       
 

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 117 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:0331 за 

клопотанням Кільміченка Володимира Яковича, 

Кільміченка Віктора Валентиновича 

 

Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141  Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про оренду землі»,  розглянувши  клопотання 

Кільміченка Володимира Яковича, Кільміченка Віктора Валентиновича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 27.11.2020 року № 305 

(запис про державну реєстрацію від 27.11.2020 року № 39511851) між гр. 

Кільміченко Володимиром Яковичем, Кільміченко Віктором 

Валентиновичем та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:0331 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  площею 0,0721 га, за адресою: Одеська область, м. 

Татарбунари, вулиця Лиманська, будинок 7-а, у зв’язку з набуттям права 

власності на житловий будинок іншою особою. 

 

        2. Зобов’язати заявників здійснити державну реєстрацію додаткової 

угоди до договору оренди землі. 

 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 

«04» січня 2021 р. 

№ 118 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням Скуртуленка Олександра Мефодійовича 

 

        Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141  Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 31 Закону України «Про оренду землі»,  

розглянувши  клопотання Скуртуленка Олександра Мефодійовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 13.11.2020 року № 300 

(запис про державну реєстрацію від 13.11.2020 року № 39269214) між гр. 

Скуртуленко Олександром Мефодійовичем та Татарбунарською міською 

радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:005:0316 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0,1000 га, за адресою: 

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок 105, за 

згодою сторін. 

 

        2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової 

угоди до договору оренди землі. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 

«04» січня 2021 р. 

№ 119 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       Четверта сесія VIІІ скликання 

 
 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської 

міської ради від 10.11.2017 року № 486-VII за 

клопотанням Кречуна Олега Кузьмича 

 

 
        Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 

1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Законом України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Кречуна Олега 

Кузьмича, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  у рішення Татарбунарської міської ради від 10.11.2017 

року № 486 – VІІ, а саме пункт 9 викласти у новій редакції:  

«9.Термін дії дозволу 5 років з дати набуття цим рішенням.» 

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 

«04» січня 2021 р. 

№ 120 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Чумаченка Григорія Васильовича  

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт Чумаченка Григорія 

Васильовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Чумаченку 

Григорію Васильовичу, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Татарбунарська міська рада ( за межами населеного пункту), щодо земельної 

ділянки з кадастровим номером 5125010100:01:001:1826. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Чумаченку Григорію 

Васильовичу, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Татарбунарська міська рада ( за межами населеного пункту), щодо земельної 

ділянки з кадастровим номером 5125010100:01:001:1826,  площею – 2,0000 

га. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Чумаченка Григорія Васильовича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       
 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  
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     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 121 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок за клопотанням 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО 

КООПЕРАТИВУ «БОРИСІВСЬКИЙ» 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-126, 186, 186ˡ, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», статтею 56 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та надані документи 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ 

«БОРИСІВСЬКИЙ», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«БОРИСІВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 32199812). Поділу підлягає 

земельна ділянка комунальної власності з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0401, з цільовим призначенням: 03.15,  для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, з площею земельної 

ділянки - 0,1765  га, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський 

район, с.Борисівка, вул. Вишнева, 78. 

 

2.Рекомендувати заявнику надати розроблену технічну документацію із 

землеустрою для затвердження на пленарне засідання сесії міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 

«04» січня 2021 р. 

№  - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду в 

м.Татарбунари за клопотанням Капітан Марії 

Іванівни 

 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону 

України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою 

Капітан Марії Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років  гр. Капітан Марії Іванівні для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Центральна, 

будинок 44, з площею земельної ділянки 0,0180 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0292. 

 

       2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п’ять) років, з 

можливістю пролонгації, гр. Капітан Марії Іванівні для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Центральна, будинок 44, з 

площею земельної ділянки 0,0180 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0292. 

 

3.   Зобов`язати Капітан Марію Іванівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України. 

3.3. Укласти з комунальним підприємством договір щодо вивезення 

відходів.  
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4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 

цього рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         

«04» січня 2021 р. 

№ 123 - VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Четверта сесія VIІІ скликання 

 

Про передачу у власність земельної ділянки за 

клопотанням Коротченкової Ірини Володимирівни 
  

     Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання Коротченкової Ірини Володимирівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
      1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Коротченковій Ірині Володимирівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця 

Лесі Українки, будинок 99, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1306. 

 

      2.   Зобов`язати гр. Коротченкову Ірину Володимирівну: 

       2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

      2.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 

побутових відходів.        

 

      3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  
«04» січня 2021 р. 

№ 124- VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
четверта сесія VIIІ скликання 

 
 

Про    виключення   з   складу  КНП  

«Татарбунарський центр первинної 

медико   –   санітарної    допомоги»  

Татарбунарської     міської      ради  

Базар’янську   сільську    лікарську  

амбулаторію   загальної  практики  

сімейної медицини. 

   

 

 

У відповідності до частини  статті 26, підпункту 6 пункту 6-1 розділу V 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статті 16 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

розглянувши рішення Тузлівської об’єднаної громади  від 07 грудня 2020 

року  № 10 – VIII   «Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності тузлівської сільської ради установ та майна, про клопотання до 

Білгород – Дністровської районної ради», клопотання Тузлівської сільської 

ради від 29.12.2020 р. №  1836/02-15, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Виключити з складу КНП « Татарбунарський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради Базар’янську 

сільську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. 

  

    2.  Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на постійну  комісію   

 районної ради з  гуманітарних питань.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 125- VIIІ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

четверта  сесія VIII скликання 

 

 

 

Відповідно до статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення сесії 

Білгород-Дністровської районної ради від 22.12.2020 року № 41-VIII «Про 

безоплатну передачу зі спільної комунальної власності територіальних 

громад району у комунальну власність Татарбунарської міської 

територіальної громади майна закріпленого за комунальними закладами 

(установами, підприємствами), що розташовані на території Татарбунарської 

міської територіальної громади», рішення сесії Татарбунарської міської ради 

від 14.12.2020 року № 12-VIII «Про реорганізацію юридичних осіб сільських 

рад шляхом приєднання до Татарбунарської міської ради, як юридичної 

особи» Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Прийняти зі спільної комунальної власності територіальних 

громад Білгород-Дністровського району у комунальну власність 

Татарбунарської міської ради, майно згідно додатку 1. 

 

 2. Затвердити акти приймання-передачі майна зі спільної 

комунальної власності територіальних громад Білгород-Дністровського 

району у комунальну власність Татарбунарської міської ради згідно додатку 

2. 

  

 3. Прийняти в комунальну власність Татарбунарської міської ради 

майно, активи та зобов’язання сільських рад, які припиняються в результаті 

реорганізації шляхом приєднання до Татарбунарської міської ради згідно 

додатку 3. 
  

4. Затвердити передавальні акти щодо передачі в комунальну 

власність Татарбунарської міської ради майна, активів та зобов’язань 

Про   прийняття   майна у  комунальну 

власність Татарбунарської міської ради 
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сільських рад, які припиняються в результаті реорганізації шляхом 

приєднання до Татарбунарської міської ради згідно додатку 4. 

 

5. Передати з балансу виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради відповідне майно відділу освіти Татарбунарської міської ради, 

КЗ «Татарбунарський будинок культури», КЗ «Татарбунарська музична 

школа», КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради», КЗ 

«Татарбунарський історико-краєзнавчий музей», КП «Бесарабія» згідно 

додатку 5. 

 

6. Затвердити акти приймання-передачі майна з балансу 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на баланс структурних 

підрозділів, зазначених в п.5 цього рішення згідно додатку 6. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету. 

 

 

 

Міський голова                                               А.П.Глущенко 

 

 

«04» січня 2021 р. 

№ 126 -VIII 

 


