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самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про прокуратуру», з 

метою виконання функцій, покладених на органи прокуратури, міська рада 
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Додаток 

до рішення 32 сесії  

8 скликання 

від 28 липня 2022 року № 

\ 

ІНФОРМАЦІЯ про результати діяльності Новоград-Волинської окружної 

прокуратури за І півріччя 2022 року 

В межах передбачених законодавством повноважень, Новоград- 

Волинською окружною прокуратурою вживались заходи, спрямовані на 

усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, 

забезпечення додержання законів органами, що провадять оперативно- 

розшукову діяльність та досудове слідство, додержання конституційних прав 

громадян у кримінальному провадженні, додержання прав громадян при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням їх особистої 

свободи. 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про прокуратуру», керівники 

окружних прокуратур координують діяльність правоохоронних органів 

відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Координаційні повноваження 

здійснюються шляхом проведення спільних нарад, створення міжвідомчих 

робочих груп, а також проведення узгоджених заходів. 

Відтак, зважаючи на специфіку проявів злочинності у відповідному 

регіоні, окружною прокуратурою у поточному році утворено міжвідомчі робочі 

групи з розкриття і розслідування кримінальних правопорушень про умисні 

вбивства та розшук зниклих осіб, а також за фактами смертей, самогубств та 

інших нещасних випадків, внаслідок яких настала смерть неповнолітніх; 

виявлення, припинення фактів незаконного використання з метою отримання 

прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 

допомоги; виявлення, припинення фактів колабораційної діяльності на території 

Новоград-Волинського району, а також незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини в умовах збройного конфлікту; виявлення, припинення 

фактів ухилення резервістів та військовозобов'язаних громадян від призову на 

військову службу під час мобілізації; виявлення, припинення фактів ухилення 

від сплати податків, незаконного обігу підакцизних товарів, використання 

коштів, одержаних злочинним шляхом, для фінансування оборонного сектору 

країн-агресорів, та забезпечення належного розслідування кримінальних 

правопорушень у вказаній сфері. 

До того ж, продовжують діяльність міжвідомчі робочі групи з виявлення, 

припинення та забезпечення належного розслідування кримінальних 

правопорушень, пов'язаних з незаконною порубкою лісів, незаконним 

видобуванням надр та у земельній сфері, з припинення, виявлення нелегальної 

діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, протидії 

гральному бізнесу та «тіньовому» обігу спиртової продукції, з питань захисту 

прав і свобод дітей та інтересів держави у сфері охорони дитинства, а також 



3 

 

щодо своєчасного запобігання, виявлення та реагування на факти порушення 

прав і законних інтересів суб'єктів господарської та інвестиційної діяльності, 

забезпечення ефективного досудового розслідування та своєчасного прийняття 

рішень у кримінальних провадженнях, предметом розслідування у яких є 

законність діяльності суб'єктів господарювання, а також якщо потерпілими від 

кримінального правопорушення є юридичні особи приватного права. 

До складу вказаних робочих груп включено представників Національної 

поліції України, Служби безпеки України, Державної податкової служби, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Новоград-Волинського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також 

Новоград-Волинської районної державної адміністрації. 

16 лютого, 11 травня та 02 червня 2022 року було проведено засідання 

вказаних міжвідомчих робочих груп. 

Крім того, стан досудового розслідування та процесуального керівництва 

у кримінальних провадженнях на пріоритетних напрямках обговорено 

11.05.2022 на спільній нараді керівників правоохоронних органів Новоград- 

Волинського району. 

Поміж іншим, у порядку координації з метою вжиття заходів до 

підвищення ефективності та результативності роботи правоохоронних органів 

району до органів Національної поліції, що перебувають під юрисдикцією 

окружної прокуратури, 20.01.2022 скеровано лист щодо забезпечення 

ефективності досудового розслідування у кримінальних провадженнях за 

фактами вчинення дітьми самогубств та спроб суїцидів; 27.05.2022 щодо вжиття 

заходів до підвищення ефективності та результативності роботи з розшуку 

зниклих безвісти осіб та ідентифікації невпізнаних трупів в умовах воєнного 

стану; 10.06.2022 листи щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними 

правопорушеннями, а також щодо стану організації та здійснення нагляду за 

додержанням законів територіальними органами Нацполіції під час досудового 

розслідування за 5 місяців 2022 року. 

Слід відмітити, що у поточному році відмічається зменшення кількості 

зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних 

правопорушень вчинених у Новоград-Волинському районі, котрих 

зареєстровано 457, що на 195 менше, ніж у минулому році станом на кінець 

червня. 

Протягом І півріччя 2022 року на території, що знаходиться під 

юрисдикцією Новоград-Волинської окружної прокуратури, показник 

зареєстрованих корисливих майнових злочинів продовжуй домінувати - 102 

крадіжки, 2 грабежі, 11 випадків шахрайства, 4 незаконних заволодіння (угон) 

транспортних засобів. 

Також, відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за січень - 

червень 2022 року кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

речовин залишаються одними з найбільш поширених з-поміж загальної 

кількості - 43 проти 26 у минулому році. 
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Протягом 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року 

зареєстровано більшу кількість тяжких злочинів вчинених на території району - 

(252 та 208), в свою чергу майже вчетверо зменшилась кількість вчинених 

особливо тяжких злочинів - 13 проти 45 та удвічі проступків - 127 проти 278. 

Наразі, протягом І півріччя 2022 року зменшилась кількість 

зареєстрованих злочинів проти життя та здоров'я особи, а саме 176 таких фактів 

у 2022 році проти 212 у 2021 році. У поточному році скоєно також 3 умисні 

вбивства та наявні 4 факти спричинення тяжких тілесних ушкоджень, в тому 

числі 1, внаслідок якого настала смерть потерпілого. 

Позитивною є тенденція щодо зменшення кількості злочинів, вчинених 

неповнолітніми. Так, на території Новоград-Волинського району упродовж 2022 

року вчинено 3 таких кримінальних правопорушення проти 22 у 2021 році. 

Також, слід відмітити, що Новоград-Волинським райвідділом поліції на 

16,1% менше закінчено кримінальних проваджень (без повторно закінчених). У 

залишку Новоград-Волинського РВП перебуває 2683 кримінальних 

провадження. 

При цьому, у 2022 році у 146 кримінальних провадженнях за погодженням 

з процесуальними прокурорами особам повідомлено про підозру у вчиненні 

кримінальних правопорушень. 

На постійному контролі Новоград-Волинської окружної прокуратури 

перебуває стан досудового розслідування та процесуального керівництва у 

кримінальних провадженнях на пріоритетних напрямках. За результатами 

досудового розслідування, під процесуальним керівництвом прокурорів 

окружної прокуратури, до суду направлено 3 обвинувальні акти у кримінальних 

провадженнях за фактами вчинення корупційних злочинів, два з яких, пов'язані 

із заволодінням бюджетними коштами. 

До прикладу, 22.06.2022 у кримінальному провадженні за ч.4 ст.191, ч.2 

ст.366 КК України до суду направлено обвинувальний акт відносно директора 

професійного ліцею за обвинуваченням у видачі за попередньою змовою з 

директором товариства з обмеженою відповідальністю упродовж 2018-2019 

років завідомо неправдивих офіційних документів - актів прийому-передачі 

наданих послуг з теплопостачання та розтрати шляхом зловживання своїм 

службовим становищем коштів професійного ліцею на загальну суму 303421,16 

грн. 

З метою відшкодування завданих збитків, разом з обвинувальним актом 

окружною прокуратурою заявлено у кримінальному провадженні цивільний 

позов, для забезпечення якого ухвалою слідчого судді накладено арешт на 

належний підозрюваній особі житловий будинок у передмісті Києва, вартістю 

751969 грн. 

Також, 12.05.2022 окружною прокуратурою затверджено та скеровано до 

Новоград-Волинського міськрайонного суду обвинувальний акт стосовно 2 осіб 

у кримінальному провадженні за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27 ч.4 ст.191, ч.5 

ст.27 ч.2 ст.366 КК України. 
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Згідно матеріалів кримінального провадження, директор товариства з 

обмеженою відповідальністю, будучи службовою особою юридичної особи 

приватного права, видав завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для 

проведення замовником розрахунку за виконані роботи, та зловживаючи своїм 

службовим становищем, діючи за попередньою змовою з інженером з 

технічного нагляду, який сприяв його злочинній діяльності, заволодів частиною 

бюджетних коштів, що призначалися на виконання будівельних робіт по одній 

із шкіл Новоград-Волинського району, на загальну суму 370671,18 грн. 

У даному кримінальному провадженні, з метою відшкодування завданих 

збитків, разом з обвинувальним актом окружною прокуратурою також заявлено 

цивільний позов, для забезпечення якого ухвалою слідчого судді накладено 

арешт на майно обвинувачених, а саме на автомобіль ВМ"\¥ Х5 вартістю 460 

тис. грн., автомобіль РІАТ ОІІСАТО 244 та на земельну ділянку площею 0,0698 

га в м. Новоград-Волинський, а також на автомобіль РЕИОЕОТ 206 та на 

автомобіль ВАЗ 2109. 

До того ж, упродовж 2022 року прокуратурою внесено 2 подання у 

порядку ч.З ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» про проведення 

службових розслідувань з метою встановлення причин та умов, що сприяли 

вчиненню правопорушень, пов'язаних з корупцією. 

Також, прокурорами окружної прокуратури забезпечено участь у 

розгляді судами 22 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані 

з корупцією, з ухваленням законних рішень. 

До того ж, під час здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням кримінальних проваджень, з метою повного, об'єктивного та 

всебічного розслідування, процесуальними прокурорами у 2022 році надано 

915 письмових вказівок, скасовано 68 незаконних рішень слідчих та дізнавачів 

про закриття кримінальних проваджень, у 3 з яких за результатами 

розслідування до суду скеровано обвинувальні акти. 

Також, прокуратурою виявлено та внесено до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань відомості про 8 кримінальних правопорушень, раніше 

не облікованих, у 2 з яких за результатами розслідування до суду скеровано 

обвинувальні акти. 

Однією з основних функцій прокуратури залишається підтримання 

публічного обвинувачення в суді. Так, у І півріччі 2022 року прокурорами 

забезпечено участь у розгляді судами 198 кримінальних проваджень, в тому 

числі 81 провадження з постановленням обвинувальних вироків. 

Крім того, прокурорами окружної прокуратури взято участь у розгляді 

слідчим суддею 83 клопотань про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, з них у 50 про накладення арешту на майно та 19 

щодо його скасування. 

Також, прокурорами взято участь у розгляді 22 клопотань про 

проведення обшуку та 3 скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора. 
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Водночас, до суду подано 23 клопотання про обрання запобіжних 

заходів. 

Порушень конституційних прав і свобод громадян в сфері кримінального 

судочинства не допущено. 

З 24.02.2022 територіальними органами Національної поліції та 

окружною прокуратурою за фактами правопорушень, вчинених в умовах 

збройної агресії, зареєстровано 51 кримінальне провадження. З них: 1 — за ст. 

115 КК України, 17 - за ст.438 КК України, 33 - за ст.110 КК України. 

Новоград-Волинською окружною прокуратурою систематично 

вивчається стан дотримання вимог законодавства на території району, в ході 

якого встановлюються порушення, що потребують вжиття заходів 

представницького характеру. 

Упродовж поточного року Новоград-Волинською окружною 

прокуратурою пред'явлено 19 позовів на загальну суму 420 млн. 311 тис. гри., з 

них: у бюджетній сфері 2 позови на суму 409 тис. гри.; з питань державної та 

комунальної власності 1 позов на суму 156 тис. гри.; у сфері охорона 

навколишнього природного середовища 2 позови на суму 1 млн. 110 тис. гри. 

(планується пред'явлення позову до Укрзалізниці на суму 1 млн. 016 тис. грн.); з 

питань земельних відносин 11 позовів на суму 418 млн. 648 тис. грн.; про 

відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням 5 позовів на 

суму 581 тис. грн. 

Загалом у провадженні судів наразі перебуває 21 справа за позовами 

окружної прокуратури на загальну суму 621 537 тис. грн. 

У період січня-червня 2022 року судами задоволено 8 позовів на загальну 

суму 107 млн. 709 тис. грн. (бюджетна сфера - 338 тис. гри., з питань земельних 

відносин - 107 млн. 100 тис. грн., державна і комунальна власність - 156 тис. 

грн.). 

Добровільно відшкодовано відповідачами у закритих справах 4 млн. 637 

тис. грн. (у сфері державної та комунальної власності - 4 млн. 605 тис. гри., у 

сфері охорони навколишнього середовища - 32 тис. грн.). 

Забезпечено реальне виконання судових рішень на загальну суму 117 млн. 

945 тис. грн., у тому числі 107 млн. 110 тис. грн. за рішеннями, постановленими 

у 2022 році. 

На виявлені порушення в ході виконання судових рішень внесено 2 скарги 

на бездіяльність державних виконавців, які розглянуті та задоволені. 

Площа реально повернутих за результатами представницької діяльності 

прокуратури земель, та незаконне надання яких попереджено у 2022 році, 

становить 550 га. 

Відтак, за результатом розгляду позову Новоград-Волинської окружної 

прокуратури, Господарський суд Житомирської області виніс рішення про 

визнання недійсним договору оренди 91 га землі та зобов'язав орендаря 

повернути сільгоспугіддя до комунальної власності. Встановлено, що 

райдержадміністрацією в попередні роки було укладено з приватним 

товариством договір про надання в оренду п'яти земельних ділянок, 
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розташованих на території Брониківської сільської ради, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, однак землі сільськогосподарського 

призначення були надані у користування з порушенням вимог земельного 

законодавства. 

Крім того, за результатом розгляду позову Новоград-Волинської окружної 

прокуратури, Господарський суд Житомирської області виніс рішення про 

визнання недійсним договору оренди семи земельних ділянок, що розташовані 

на території Лебедівської сільської ради, яка входить до Брониківської 

територіальної громади та надані товариству у користування відповідно до 

розпорядження райдержадміністрації минулих років, та зобов'язав орендаря 

повернути землі площею 419 га землі з незаконного користування. 

Вказані судові рішення реально виконані. 

Варто зазначити, що у поточному році встановлені порушення інтересів 

держави при оформленні у приватну власність земель лісового фонду 

комунальної власності загальною площею 1170 га вартістю понад 410 мільйонів 

гривень. 

Зокрема, приватне сільськогосподарське підприємство району 

зареєструвало за собою право приватної власності на землі лісового фонду 

загальною площею 569,51 га, які перебували у власності та управлінні 

Житомирської обласної ради. 

При цьому, вказані земельні ділянки зареєстровані за приватним 

підприємством на підставі державного акту на право колективної власності на 

землю, виданого колективу власників паїв в 1995 році неналежним 

правонаступником колишнього колективного сільськогосподарського 

підприємства. 

Встановлено, що вказані земельні ділянки належать до земель лісового 

фонду, вкриті лісовими насадженнями та перебувають у постійному 

користуванні лісогосподарського підприємства, відтак не могли бути оформлені 

у приватну власність. 

Крім того, у новоствореного підприємства не існувало правових підстав 

для правонаступництва прав та обов'язків колишнього колективного 

сільськогосподарського підприємства, зокрема щодо набуття прав на земельні 

ділянки, які належали на праві колективної власності 441 особі. 

З аналогічними порушеннями землі лісового фонду зареєстровано у 

приватну власність ще за 5 приватними підприємствами. 

Враховуючи викладене, Новоград-Волинською окружною прокуратурою, 

з метою забезпечення захисту інтересів держави до приватних підприємств 

пред'явлено 6 позовів про витребування з чужого незаконного володіння 

земельних ділянок загальною площею понад 1170 га та вартістю понад 410 

мільйонів гривень. 

Наразі судом по всіх 6 позовах відкриті провадження та призначені 

підготовчі судові засідання. 

Крім того, прокурорами окружної прокуратури здійснювався нагляд за 

додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову 
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діяльність. Зокрема, проведено 67 перевірок оперативно-розшукових справ, 

надано 35 письмових вказівок, за наслідками розгляду документів реагування 

прокуратури за допущені порушення притягнуто особу до дисциплінарної 

відповідальності. 

Приділялась окружною прокуратурою увага також забезпеченню 

належного нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях, застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян та 

застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. За 

результатами проведених 66 перевірок внесено 4 документи реагування, які 

розглянуто з вжиттям заходів до усунення виявлених порушень закону. За 

наслідками розгляду документів реагування прокуратури за допущені 

порушення притягнуто особу до дисциплінарної відповідальності.Крім того, за 

І півріччя 2022 року окружною прокуратурою вирішено 4 звернень громадян. 

Переважна більшість вирішених звернень стосувались питань нагляду за 

досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень. 

Також, окружною прокуратурою здійснюється робота щодо забезпечення 

Збройних Сил України. 

Так, за участі прокурорів Новоград-Волинської окружної прокуратури у 

кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання з метою збуту 

тютюнових виробів, було скасовано вид заходу забезпечення кримінального 

провадження у вигляді арешту на грошові кошти у сумі 121020 грн. та 62 долара 

США. 

Також, у кримінальному провадженні за ч.2 ст.307 КК України скасовано 

вид заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на 

грошові кошти у сумі 62 223 грн. В подальшому, вказані грошові кошти 

перераховано на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних 

Сил України. 

До того ж, у 2 кримінальних провадженнях за ст.290 КК України 

Новоград-Волинським міськрайонним судом скасовано арешт на автомобілі 

«ЗИЛ 130 Самоскид-С» та «Ореї Уесіга 1.8», які надалі передані Збройним 

Силам України. 

Також, за клопотаннями прокурорів окружної прокуратури 

Ємільчинським районним та Новоград-Волинським міськрайонним судами у 4 

кримінальних провадженнях за ч.І ст.185 КК України та ч.І ст.246 КК України 

речові докази, а саме колоди дерев породи сосна в кількості 38 штук, загальним 

об'ємом 10,547 м. куб., колоди дерев породи дуба об'ємом 6,704 м. куб., колоди 

дерев породи сосна в кількості 30 штук та 38 колод дерев породи вільха, 

передано у власність держави для потреб Збройних Сил України та 

територіальної оборони. 

Водночас, Ємільчинським районним судом 18.03.2021 задоволено 

клопотання прокурора окружної прокуратури про передачу у власність держави 

майна за матеріалами кримінального провадження за ч.І ст.246 КК України. 

Зокрема, арештоване ухвалою слідчого судді майно, а оаме 17 колод деревини 
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породи сосна загальним об'ємом 6,786 м.куб. передано для потреб 

Збройних сил України та територіальної оборони. 

Крім того, вироком Баранівського районного суду від 12.04.2022, з 

врахуванням позиції публічного обвинувача, судом, при вирішенні долі 

речових доказів, визначено звернути в дохід держави для потреб Збройних 

Сил України 8 колод дерев породи дуб довжиною 1 м кожна та 4 колоди 

породи дуб довжиною 3,2 м кожна, середнім діаметром 65 см. 

Також, ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного 

суду від 01.06.2022 задоволено клопотання прокурора окружної прокуратури та 

передано для потреб Збройних Сил України речові докази у кримінальному 

провадженні, а саме бензин марки А-92 об'ємом 4110 літрів. 

Поза тим, ухвалою Ємільчинського районного суду від 08.06.2022 

задоволено клопотання прокурора про передачу у власність держави для потреб 

ЗСУ вилученої деревини породи «береза» та «осика» загальним об'ємом 7 м.куб. 

у кримінальному провадженні за ч.І ст.246 КК України. 
 

Новоград-Волинською окружною прокуратурою надалі буде 

продовжуватись робота з виконання функцій, визначених законом, з метою 

захисту прав і свобод людини, загальних інтересів  суспільства  та держави. 

Керівник Новоград-Волинської  

окружної прокуратури 

 

  

 

Іван 
ОСТРОВСЬКИЙ 
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 2проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської  

територіальної громади зі зміною  

цільового призначення з земель 

сільськогосподарського призначення 

на землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення  

 

Розглянувши рішення суду справа №906/1212/21 від 27.06.2022 року, 

керуючись ст.12,66,93,125,126,186 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної площею 0,6211 га, що 

розташована в м.Баранівка, вул.І.Франка,104а, зі зміною цільового 

призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 1820600000:01:006:0034. 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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3проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі її у власність гр.Муравському О.М. 

 

      Розглянувши заяву гр.Муравського О.М., рішення Баранівського 

районного суду від 19.10.2021 р. (справа №273/1933/21), керуючись ст.12, 125, 

126, 186, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 

Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 

прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 

передачі її у власність гр. Муравському Олексію Миколайовичу, який 

зареєстрований в ХХХХХХХХХХ, загальною  площею 2,19 га,  в тому числі: 

рілля – 2,19 га (№447), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. Земельна ділянка розташована за межами с.Кашперівка на 

землях реформованого КСП «Прогрес» та належить до земель 

сільськогосподарського призначення.   

          2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Муравському О.М.  подати 

технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення 

про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
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    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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4проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

з метою передачі їх у спільну часткову  

власність гр.Вознюку О.О. 

гр.Вознюк Л.М. 

 

      Розглянувши заяву гр.Вознюка О.О. гр.Вознюк Л.М, свідоцтво про 

право на спадщину, керуючись ст.12, 125, 126, 186, п.21 Розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 

Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою 

передачі їх у спільну часткову власність по ½ частки гр. Вознюк Людмилі 

Миколаївні, гр.Вознюку Олексію Олександровичу, які зареєстровані в 

ХХХХХХХХХХ, загальною  площею 2,7188 га,  в тому числі: рілля – 2,1476 

га (№48),  сіножаті – 0,5712 га (№362) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за 

межами с.Зеремля на землях реформованого КСП «Полісся» та належать до 

земель сільськогосподарського призначення.   

          2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Вознюк Л.М,гр.Вознюку О.О.  
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подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття 

рішення про її затвердження та передачі земельних ділянок у власність.  

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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5проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                              №  

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської  

територіальної  громади для розміщення та  

експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в постійному 

користуванні ПрАТ «Екоугольгруп», керуючись ст.12,791,186 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 

громади для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості загальною площею 5,8831 га, кадастровий номер: 

1820600000:01:006:0157, яка розташована в межах м.Баранівка, 

вул.Першотравенська,30, Новоград-Волинського району, Житомирської 

області, на земельні ділянки: 

- площею 0,3800 га з кадастровим номером 1820600000:01:006:0190; 

- площею 5,5031 га з кадастровим номером 1820600000:01:006:0191. 

2. Здійснити реєстрацію речового права на земельні ділянки відповідно до 

чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

   Міський голова                                                      Олександр МІГЕЙ 
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6проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                              №  

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської 

територіальної громади, яка передана 

в постійне користування Рогачівському 

ССТ 

  

    Розглянувши заяви керівника Рогачівського ССТ Кравчук Г.Ф.,        

гр.Панчук Л.С., гр.Молодковець Н.Я., договір купівлі-продажу 53/100 ід. 

частин нежитлової будівлі, від 28.11.2019 р., договір купівлі-продажу 47/100 

ід частин нежитлової будівлі від 28.11.2019 р., керуючись ст.12,39,791  

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 

Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади загальною площею 0,1803 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером 

1820685300:06:001:1632, яка розташована в с.Смолдирів, вул.Лесі 

Українки,56, на дві окремі земельні ділянки. 

        2. Після виготовлення технічної документації Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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7проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                    № 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

Баранівської територіальної громади для 

будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, яка перебуває в постійному 

користуванні Рогачівського сільського 

споживчого товариства 

        Розглянувши заяву керівника Рогачівського ССТ Кравчук Г.Ф., свідоцтво 

про право власності на нежитлову будівлю від 13.10.2006 р., виписку з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, державний акт на право постійного користування 

землею І-ЖТ №002287, виданий 14.03.2002 р., керуючись ст.12,39,92,125,126 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл Рогачівському сільському споживчому товариству, 

юридична адреса якого: с.Рогачів, Новоград-Волинського району, 

Житомирської області, на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади загальною площею 0,0818 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована в межах 

с.Смолка, вул.Катеринівська,11, Новоград-Волинського району, 

Житомирської області. 

         2. Після виготовлення технічної документації представнику 

Рогачівського ССТ подати її на розгляд та затвердження сесії Баранівської 

міської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
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     8проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі її у власність гр.Нагребецькій В.Б. 

 

      Розглянувши заяву гр.Нагребецької В.Б., свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 01.02.2022 р., керуючись ст.12, 125, 126, 186, п.21 

Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 

землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 

передачі її у власність гр. Нагребецькій Валентині Борисівні, яка 

зареєстрована в ХХХХХХХХХ, загальною площею 1,5699 га,  в тому числі: 

рілля – 1,5699  га (№46), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХХ та 

належить до земель сільськогосподарського призначення.   

          2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Нагребецькій В.Б. подати 

технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення 

про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

     Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ                    
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9проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі її у власність гр.Михалюк А.О. 

 

      Розглянувши заяву гр.Михалюк А.О., свідоцтво про право на спадщину 

за заповітом від 05.02.2022 р., керуючись ст.12, 125, 126, 186, п.21 Розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 

Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 

передачі її у власність гр. Михалюк Антоніні Олексіївні, яка зареєстрована в 

ХХХХХХХХ, загальною  площею 1,6337 га,  в тому числі: рілля – 1,6337  га 

(№33), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна 

ділянка розташована за межами ХХХХХХХХ та належить до земель 

сільськогосподарського призначення.   

          2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Михалюк А.О. подати 

технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення 

про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

     Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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10проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                                    №  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі її у власність  

гр.Василькову Я.М. 

 

  Розглянувши заяву гр.Василькова Я.М., та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки з метою передачі її у 

власність, керуючись ст.12, 125, 126, 186, п.21 Розділу Х «Перехідних 

положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність 

гр.Василькову Якову Микитовичу, який зареєстрований за адресою: 

ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 1,9803 га (рілля) з кадастровим 

номером ХХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства та Баранівській 

міській раді припинити дію договору оренди землі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 
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11проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                                    №  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі її у власність  

гр.Мельник В.С. 

 

  Розглянувши заяву гр.Мельник В.С., та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки з метою передачі її у 

власність, керуючись ст.12, 125, 126, 186, п.21 Розділу Х «Перехідних 

положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність 

гр.Мельник Вірі Сергіївні, яка зареєстрована за адресою: ХХХХХХХХХ, 

земельну ділянку площею 4,6165 га (рілля) з кадастровим номером 

1820684800:07:000:0655 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства та Баранівській 

міській раді припинити дію договору оренди землі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 
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12проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі її у власність гр.Муравському В.Ф. 

 

      Розглянувши заяву гр.Муравського В.Ф., рішення Баранівського 

районного суду від 20.05.2022 р. (справа №273/2130/21), керуючись ст.12, 125, 

126, 186, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 

Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 

прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 

передачі її у власність гр. Муравському Валентину Федоровичу, який 

зареєстрований в ХХХХХХХХХ, загальною  площею 3,46 га,  в тому числі: 

рілля – 2,13 га (№198), пасовища- 0,62 га (№103), сіножаті – 0,71 га (№1), для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 

розташована за межами с.Гриньки на землях реформованого КСП «Маяк» та 

належить до земель сільськогосподарського призначення.   

          2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Муравському В.Ф.  подати 

технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення 

про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
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    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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13проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

  

Про припинення дії договорів 

оренди землі ПрАТ «Київстар» 

  

Розглянувши заяву представника ПрАТ «Київстар»Л.О.Ржепецька, яка діє 

на підставі довіреності від 29.09.2020 року, про припинення дії договорів 

оренди землі в зв’язку з набуттям іншою особою у власність майно, керуючись 

ст.12,93 Земельного кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду 

землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

  

ВИРІШИЛА:      

1. Припинити дію договору оренди землі з 01.08.2022 року площею 0,0054 га 

для розміщення базової станції мобільного стільникового звязку в 

м.Баранівка, який укладений 21.01.2009 р. Баранівською міською радою з 

ПрАТ «Київстар». Кадастровий номер земельної ділянки – 

1820600000:01:005:0805. 

2. Припинити дію договору оренди землі з 01.08.2022 року  площею 0,1225 га 

для розміщення базової станції мобільного стільникового звязку за межами 

с.Рогачів, який укладений 22.12.2011 р. Баранівською районною 

державною адміністрацією з ПрАТ «Київстар». Кадастровий номер 

земельної ділянки – 1820684800:07:000:0544. 

3. Припинити дію договору оренди землі з 01.08.2022 року площею 0,1207 га 

для розміщення та експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій в межах 

смт.Першотравенськ, який укладений 26.10.2020 р. Першотравенською 

селищною радою з ПрАТ «Київстар». Кадастровий номер земельної 

ділянки – 1820656000:02:002:0287. 
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4. Припинити дію договору оренди землі з 01.08.2022 року  площею 0,0900 га 

розміщення та експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій за межами 

с.Кашперівка, який укладений 23.12.2021 р. Баранівською міською радою з 

ПрАТ «Київстар». Кадастровий номер земельної ділянки – 

1820683000:05:000:0251. 

             5. Представнику ПрАТ «Київстар» укласти з Баранівською міською 

радою угоду про припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її 

відповідно до чинного законодавства. 

        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію 

  

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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14проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  
 

 

Про передачу в оренду земельних ділянок  

комунальної власності Баранівської  

територіальної громади для розміщення  

базової станції мобільного стільникового звязку  

ТОВ «ЮТК» 

      Розглянувши заяви фахівця з оренди ТОВ «ЮТК» Шиманського О.М. , 

який діє на підставі довіреності від 23.09.2021 року,  керуючись 

ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 

землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати ТОВ «ЮТК» земельну ділянку загальною площею 0,0900 га з 

кадастровим номером 1820683000:05:000:0251 для розміщення та 

експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій на території Баранівської 

міської ради, Новоград-Волинського району, Житомирської області, (за 

межами населеного пункту с.Кашперівка) терміном на 25 (двадцять п’ять) 

років. Встановити розмір орендної плати –12% від нормативно-грошової 

оцінки землі. 

2. Передати ТОВ «ЮТК» земельну ділянку загальною площею 0,1207 га з 

кадастровим номером 1820656000:02:002:0287 для розміщення та 

експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій в смт.Першотравенськ, 

Новоград-Волинського району, Житомирської області, терміном на 25 

(двадцять п’ять) років. Встановити розмір орендної плати –12% від 

нормативно-грошової оцінки землі. 

3. Передати ТОВ «ЮТК» земельну ділянку загальною площею 0,1225 га з 

кадастровим номером 1820684800:07:000:0544 для розміщення та 

експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій на території Баранівської 
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міської ради, Новоград-Волинського району, Житомирської області, (за 

межами населеного пункту с.Рогачів), терміном на 25 (двадцять п’ять) 

років. Встановити розмір орендної плати –12% від нормативно-грошової 

оцінки землі. 

4. Передати ТОВ «ЮТК» земельну ділянку загальною площею 0,0054 га з 

кадастровим номером 1820600000:01:005:0805 для розміщення та 

експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій на території м.Баранівка, 

Новоград-Волинського району, Житомирської області, терміном на 25 

(двадцять п’ять) років. Встановити розмір орендної плати –12% від 

нормативно-грошової оцінки землі. 

          5. ТОВ «ЮТК»:  

         5.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх 

відповідно до чинного законодавства.  

         5.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 

96 Земельного кодексу України.  

          5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та 

експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах 

земельної ділянки. 

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

  

Міський голова                                      Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



28 

 

15проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

  

  

Про припинення дії договору 

оренди землі ТОВ «БТТ Агро» 

 

  

Розглянувши заяву директора ТОВ «БТТ Агро» Плаксюка С.М., про 

припинення дії договору оренди землі в зв’язку з набуттям іншою особою у 

власність майно, керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України, ст.31 

Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

  

ВИРІШИЛА:      

1. Припинити дію договору оренди землі з 01.08.2022 року площею 3,8700 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами с.Суємці, який укладений 01.08.2019 р. Баранівською міською 

радою з ТОВ «БТТ Агро». Кадастровий номер земельної ділянки – 

1820685800:02:000:0216. 

             2. Директору ТОВ «БТТ Агро» Плаксюку С.М укласти з Баранівською 

міською радою угоду про припинення дії договору оренди землі та 

зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію 

  

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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 16проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  
 

 

Про передачу в оренду земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської  

територіальної громади для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  

ТОВ «СЕРВІСАГРОТЕХ» 

      Розглянувши заяву директора ТОВ «СЕРВІСАГРОТЕХ» Сірого В.В ,  

керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 

комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати ТОВ «СЕРВІСАГРОТЕХ» юридична адреса Вінницька область 

м.Калинівка вул.Чкалова,1-А,  земельну ділянку загальною площею 

3,8700 га з кадастровим номером 1820685800:02:000:0216 для веденя 

товарного сільськогосподарського виробництва яка знаходиться за 

межами населеного пункту с.Суємці, Новоград-Волинського району, 

Житомирської області, терміном на 25 (двадцять п’ять) років. Встановити 

розмір орендної плати –12% від нормативно-грошової оцінки землі. 

          2. Директору ТОВ «СЕРВІСАГРОТЕХ»:  

         2.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх 

відповідно до чинного законодавства.  

         2.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 

96 Земельного кодексу України.  

          2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та 

експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах 

земельної ділянки. 
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   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

  

Міський голова                                      Олександр МІГЕЙ 
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17проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                                         №  

 

Про внесення змін до рішення  

сесії Баранівської міської ради 

 

        Заслухавши начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність внесення 

змін до рішення сесії Баранівської міської ради, керуючись ст.12 Земельного 

кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 

комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:        

      1. Внести зміни до рішення 31 позачергової сесії 8 скликання Баранівської 

міської ради від 30.06.2022 р. №1705 «Про передачу в оренду земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі гр.Павлійчук І.В.», а саме, в 

п.1.  кадастровий номер ділянки «1820683600:06:001:0284» замінити на 

кадастровий номер ділянки «1820683600:06:001:0268». 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

  

Міський голова                                      Олександр МІГЕЙ 
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18проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі її у власність гр.Ковальчук Н.П. 

 

      Розглянувши заяву гр.Ковальчук Н.П., рішення Баранівського 

районного суду від 10.06.2022 р. (справа №273/1142/21), керуючись ст.12, 125, 

126, 186, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 

Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 

прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 

передачі її у власність гр. Ковальчук Ніні Павлівні, яка зареєстрована в 

ХХХХХХХХ, загальною  площею 3,5956 га,  в тому числі: рілля – 3,5956 га 

(№422), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Земельна ділянка розташована за межами с.Смолдирів на землях 

реформованого КСП ім.Ю.Гагаріна та належить до земель 

сільськогосподарського призначення.   

          2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Ковальчук Н.П.  подати 

технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення 

про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
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    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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19проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

 

Про затвердження Детального плану 

території  
  

       Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки розташованої 

за межами населеного пункту с. Смолдирів по вул. Лесі Українки, 74 на 

території Баранівського району Житомирської області», враховуючи, 

протокол архітектурно-містобудівної ради від 17.12.2021р. №19, протокол 

громадських слухань від 29.06.2022р. №1, керуючись ст.19 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку розроблення 

містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

                1. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки 

розташованої за межами населеного пункту с. Смолдирів по вул. Лесі 

Українки, 74 на території Баранівського району Житомирської області», який 

розроблений ТОВ «АРХІДЕЛЬТА». 

                2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 

оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дати його 

затвердження. 

                3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

  

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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20проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                  №  

 

Про надання дозволу на виготовлення  

детального плану території  
  

       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради 

Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення детального плану території для 

містобудівних потреб в межах вулиць Лермонтова, Миру, Базарна, Шкільна в 

смт. Першотравенськ, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 р. №290, Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, 

внесення змін та затвердження містобудівної документації», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

           1. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю. замовити 

виготовлення детального плану території в межах вулиць Лермонтова, Миру, 

Базарна, Шкільна в смт. Першотравенськ, Новоград-Волинського району, 

Житомирської області. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 

підготовку замовлення договору на розроблення детального плану, надання 

вихідних даних, поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту 

на затвердження. 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести 

відповідно до чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

   Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
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21проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 
28 липня 2022 року                                                                          №  

 

Про надання дозволу на передачу 

в оренду та включення до Переліку першого типу об’єкт, 

що знаходиться у комунальній власності Баранівської 

міської ради 

 

         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна 

затвердженим Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», розглянувши листи директора КП 

«Полісся» Баранівської міської ради Строєва І.М. від 24.06.2022р. №11 та 

директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. від 14.07.2022 

№41, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 

комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

              1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку 

першого типу, об’єкти, що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської ради та підлягають передачі в оренду на аукціоні, а саме: 
№ 

з/п 

Орендодавець 

(балансоутриму

вач) 

Назва 

об’єкта 

Місцезнаходж

ення  

об’єкта 

Площа 

об’єкта 

оренди 

кв. м. 

Термі

ном  

Цільове 

призначен

ня 

1. КП «Полісся» 

Баранівської 

міської ради 

Приміщення 

складу №2 

Житомирсь-

ка обл.,  м. 

Баранівка, 

вул. Поліська, 

7 

 

80,9 

кв.м. 

5 

років 
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2. КП «Баранівка 

міськводоканал» 

Нежитлове 

приміщення 

Житомирсь-

ка обл.,  м. 

Баранівка, 

Пров. 

Кооперативни

й, 2а 

 

Корисно

ю 

площею 

14,19 кв. 

м. 

Загально

ю 

площею 

21,7 кв. 

м. 

5 

років 

Для 

розміще-

ння 

офісних 

приміще-

нь 

 

    2. Доручити орендодавцям об’єктів зазначених в п.1 здійснити дії щодо 

проведення аукціону з оренди комунального майна Баранівської міської ради 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

    3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

 

 

   Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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22проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 
 

28 липня 2022 року                                                                          №  

 

Про внесення змін до договорів  

оренди нерухомого майна,  

з метою приведення їх строку 

у відповідність із визначеним  

Законом мінімальним терміном 

 

         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

п.125 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна 

затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», розглянувши листи т.в.о. директора КП 

«Водоканал «Полісся» Федулаєвої Л.М. від 28.06.2022р. №31, директора КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради  

Осіпчука В.В. від 14.07.2022 №242 та гр. Кулаківського В.В. від 13.07.2022, з 

метою ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 

економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

      1.Погодити внесення змін до: 

- договору оренди від 01.08.2019 року №33/1, який укладено між КП 

«Водоканал «Полісся» та СП у формі ТОВ «РІФ-1» на оренду нежитлового 

приміщення загальною площею 227,3 кв.м. розміщене  на І та ІІ поверсі 

будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Парфірова, 5, смт. Першотравенськ, 

Новоград-Волинського району, Житомирської області, з метою приведення 

його строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним терміном, а 

саме: на 5 років з 01.08.2019 року по 31.07.2024 року; 

- договору оренди від 11.10.2019 року №27, який укладено Баранівською 

міською радою та КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Баранівської міської ради, на частину нежитлового приміщення 

адміністративного будинку загальною  площею 49,2 кв.м., за адресою: 

Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кашперівка, вул. 

Центральна, 48, з метою приведення його строку у відповідність із визначеним 
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Законом мінімальним терміном, а саме: на 5 років з 11.10.2019 року по 

10.10.2024 року 

- договору оренди від 01.10.2019 року №18/78, який укладено Баранівською 

міською радою та Кулаківським Віталієм Валентиновичем, на частину 

гаражного приміщення загальною  площею 19,0 кв.м., за адресою: 

Житомирська область, Новоград-Волинський район, м. Баранівка, вул. 

Соборна 12, з метою приведення його строку у відповідність із визначеним 

Законом мінімальним терміном, а саме: на 5 років з 01.10.2019 року по 

30.09.2024 року 

        2. Орендодавцям об’єктів зазначених в п.1 даного рішення викласти 

договора оренди нерухомого майна в новій редакції згідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

 

 

   Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 

  



40 

 

23проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 
28 липня 2022 року                                                                          №  

 

Про продовження договору оренди 

комунального майна (нежитлового приміщення) 

за адресою: смт. Полянка, вул. Промислова 3, 

без проведення аукціону 

 

         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна», постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.04.2021 року №630 “Деякі питання розрахунку 

орендної плати за державне майно”, розглянувши листи директора філії 

Житомирська дирекція АТ «Укрпошта» Дмитра ШУЛЕВСЬКОГО від 

05.05.2022р. №2702-327-22 та від 20.06.2022р. №2702-408-22, з метою 

ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить 

до комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

      1.Погодити продовження договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності Баранівської міської ради, що укладено між Баранівською міською 

радою та Житомирською дирекцією АТ «Укрпошта», на нежитлові 

приміщення загальною площею 23,0 кв.м. для розміщення відділення 

поштового зв’язку за адресою: смт. Полянка, вул. Промислова, 3, без 

проведення аукціону. 

       2.Встановити орендну плату на підставі застосування чинної на момент 

продовження договору оренди ставки – 1%, що визначається п.19 Додатку 1 

до Методики розрахунку орендної плати за державне майно затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 року №630 “Деякі 

питання розрахунку орендної плати за державне майно”, до ринкової вартості 

об’єкта оренди, оцінка якого здійснена на замовлення орендаря. 

        3.Укласти додаткову угоду про продовження договору оренди майна 

шляхом викладення договору оренди в новій редакції згідно з примірним 

договором оренди та опублікувати в ЕТС.  
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       4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

 

 

   Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 
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24проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня 2022 року                                                                          №  

Про затвердження звіту про незалежну 

(експертну) оцінку  

 

 

     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлове 

приміщення загальною площею 23,0  кв.м., що знаходяться за адресою: 

Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н., смт. Полянка, вул. 

Промислова, 3, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 39015 

грн. (тридцять дев’ять тисяч п'ятнадцять гривень) без врахування ПДВ, 

незалежна оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Галайко М.А. 

      2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та комунальної  власності, транспорту та зв’язку (Демчишина 

І.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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25проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28.07. 2022 року                                                                          №  

 

Про надання дозволу на безоплатну  

передачу службової квартири за адресою:  

м. Баранівка, вул. Котляревського 5, кв.2   

з балансу Баранівської міської ради 

на баланс КП  «Баранівка міськводоканал» 

 

      Керуючись ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 172, 327 Цивільного кодексу України, розглянувши лист 

директора КП  «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. від 21.07.2022 

року №44, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 

комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на безоплатну передачу службової квартири за адресою: 

м. Баранівка, вул. Котляревського 5, кв.2 з балансу Баранівської міської ради 

на баланс КП  «Баранівка міськводоканал» (згідно додатку). 

       2. Створити комісію з приймання-передачі службової квартири у складі: 

Голова комісії  

Нечипорук Д.В.– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів влади. 

          Члени комісії  

Шевчук О.Г. - начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, заступник 

голови комісії. 

Григорович І.В. – головний спеціаліст з питань комунальної власності відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради. 
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Цимбалюк Л.А. -  начальник відділу-головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку Баранівської міської ради. 

Майструк Я.В. – головний спеціаліст бухгалтерського обліку відділу 

бухгалтерського обліку Баранівської міської ради. 

Михалюк О.П. – начальник відділу юридичної роботи та управління 

персоналом. 

Деревянко Ю.С. – директор КП  «Баранівка міськводоканал» 

Нікітчина-Мігей М.З. – головний бухгалтер КП  «Баранівка міськводоканал» 

       3.Комісії (Нечипорук Д.В.) оформити акт приймання – передачі та подати 

на затвердження міському голові. 

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ  
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                             Додаток  

до рішення 32 сесії 8-го скликання 

                                               від 28.07.2022р. №  

 

 

Перелік майна щодо передачі службової квартири за адресою: м. Баранівка, 

вул. Котляревського 5, кв.2 з балансу Баранівської міської ради на баланс КП  

«Баранівка міськводоканал» 

№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Од 

вим. 

Кількість Первісна 

вартість 

(грн) 

Сума  

Зносу 

(грн) 

1 Будівля в т.ч 

котел, 

автоматіка, 

насос, насосна 

станція 

10300015 шт. 1 15329,00 12029,64 

2 Криниця 10300016 шт. 1 570,00 504,63 

3 Паркан 10300017 м. 65 1494,00 1315,78 

4 Бруківка з 

бордюром 

10300018 м. кв. 64 3076,00 2706,52 

5 Туалет 10300019 шт. 1 1000,00 729,17 

 ВСЬОГО 21469,00 17285,74 

 

 

Секретар ради                                                               Володимир ЗАРЕМБА 
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26проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

  

        

28.07.2022 року                                                                               №  

        

Про затвердження звіту 

про виконання міського бюджету   

за 1 півріччя 2022 року 

 

    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О.В. про стан виконання  міського бюджету за 1 

півріччя 2022 року, на підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського 

бюджету за 1 півріччя 2022 року:   

 за  доходами: 101709315,42  гривень;  

 за видатками:  94827488,32 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 97935798,37 гривень;  

 видатки в сумі 91135744,63 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 3773517,05 гривень; 

 видатки в сумі 3691743,69 гривень  

2. Визнати бюджетною та здійснити погашення кредиторської заборгованості 

(за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – 

першочергово) в сумі 1291465,55 гривень, в тому числі за загальним фондом – 

1250503,28 гривень, за спеціальним фондом – 40962,27 гривень. З огляду на 

наявність кредиторської заборгованості станом на 01.07.2022 року керівникам 
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закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 

громади постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням 

законодавства про працю, використанням енергоресурсів та здійсненням 

заходів з енергозбереження. Сприяти недопущенню виникнення 

заборгованості станом на звітні дати 2022 року через максимально ощадний 

режим використання коштів.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту і зв’язку. 

 

Міський голова                                                                     Олександр Мігей 
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Інформація 

про виконання дохідної частини бюджету міської ради за перше півріччя 

2022 року 

 

            Фінансовий ресурс бюджету територіальної громади на 2022 рік 

сформований з урахуванням змін, внесених до Податкового та Бюджетного 

кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих 

бюджетів та міжбюджетних відносин. 

            За період січень – червень 2022 року до загального фонду міського 

бюджету, згідно планових показників з врахуванням змін (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло власних надходжень в сумі 

44931,8тис.грн., тобто сума отриманих доходів є меншою від планових 

показників на цей період на 32326,9тис.грн., а також є на 2686,7тис.грн. або 

6,4% більшою від доходів аналогічного періоду 2021 року. 

              Із сімнадцяти джерел доходів, що формували загальний фонд та були 

заплановані на період січень-червень 2022 року виконання досягнуто по 10. 

Найбільша сума недоотримана по  податку на доходи фізичних осіб, який є 

основним дохідним джерелом (питома вага – 65,8%). 

             За звітний період податку на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 

29588,9тис.грн., що менше планових показників з врахуванням змін на 

29825,0тис.грн. або на 50,2% і більше ніж за 6 місяців 2021 року на 

3857,4тис.грн. або на 15,0%. Надходження податку на доходи фізичних осіб із 

заробітної плати у січні-червні 2022 року становили 25120,9тис.грн., що лише 

на 826,0тис.грн. або на 3,4 відсотки більше надходжень у відповідному періоді 

2021 року. У певній мірі компенсатором втрат є податок з грошового 

забезпечення військовослужбовців, якого надійшло 3837,0тис.грн., що у 6,4 

рази або на 3238,3тис.грн. більше надходжень у січні-червні минулого року. 

            Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб у січні – 

червні 2022 року були: гуманітарний відділ міської ради (6393,0тис.грн.), ДП 

«Баранівське лісомисливське господарство» (3591,3тис.грн.), КНП 

«Баранівська центральна лікарня» (2098,4тис.грн.), ТОВ «Органік Мілк» 

(900,8тис.грн.), ТОВ «Агровест Груп» (712,9тис.грн.), ТОВ «Баранівський 

молокозавод» (228,0тис.грн.), СТОВ «Мирославель-Агро» (650,2тис.грн.). 

           Наступним за значенням щодо наповнення дохідної частини бюджету 

Баранівської міської ради є єдиний податок, якого одержано 8287,2тис.грн. або 

менше планових показників з врахуванням змін на 447,8тис.грн. (94,9%), 

однак, в зв’язку із введенням воєнного стану зменшилися надходження до 

очікуваних в лютому місяці на 51,3тис.грн., в березні на – 905,6тис.грн., в 

квітні на – 133,0тис.грн., в травні на – 467,7тис.грн., в червні на – 432,7тис.грн. 

Питома вага в загальному фонді міського бюджету – 18,4%. В порівнянні з 

січнем-червнем 2021 року єдиного податку надійшло більше на 529,5тис.грн. 

або 6,8%, при тому, що очікували ріст в сумі 2519,8тис.грн. Єдиний податок з 

юридичних осіб в звітному періоді складає 759,6тис.грн., єдиний податок з 
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фізичних осіб – 7027,4тис.грн., єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників – 500,2тис.грн. 

          Протягом звітного року бюджет міста поповнився платою за землю на 

суму 3224,6тис.грн., до плану недоотримано 1040,4тис.грн. і відсоток 

виконання складає 75,6. Орендна плата з юридичних та фізичних осіб 

становить 2711,4тис.грн., земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 

513,2тис.грн. В порівнянні з січнем-червнем минулого року надходження 

плати за землю зменшилися на 837,8тис.грн., в т.ч. орендна плата з юридичних 

осіб - на 542,2тис.грн. 

           Платником орендної плати ТОВ «САНВІН 11» сплачено 615,7тис.грн., 

а також: ТОВ «Агровест Груп» - 612,5тис.грн., ДП «Шпат» -117,5тис.грн., 

СТОВ «Мирославель-Агро» - 119,0тис.грн., ТОВ ,,Агроюмак,, - 192,5 тис. грн., 

ПП ,,Галекс Агро,, - 156,0 тис. грн., АТ ,,Житомиробленерго,, - 102,2 тис. грн. 

По земельному податку з юридичних осіб - ДП «Баранівське лісомисливське 

господарство» - 198,1тис.грн. 

           Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів як 

державного так і місцевого значення надійшло в сумі 1682,7тис.грн., або 

менше ніж у минулому році  на 94,7тис.грн. (5,3%).  

           Починаючи з 2019 року до бюджетів органів місцевого самоврядування 

зараховується 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування в 

результаті чого бюджет міста отримав 870,9тис.грн. 

           Основними платниками лісової рентної плати до бюджетів усіх рівнів є 

ДП «Баранівське лісомисливське господарство» та ДП «Романівський лісгосп 

АПК» . 

          Акцизного податку протягом січня-червня одержано 991,5тис.грн. із них 

від реалізації алкогольних та тютюнових виробів – 691,4тис.грн. від реалізації 

пального – 300,1тис.грн. Щодо  акцизного податку з вироблених в Україні та 

ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) то в 

зв’язку з встановленням ставки податку в розмірі 0%, втрати міського 

бюджету до кінця року складуть близько 2500тис.грн. 

          По інших джерелах доходів надходження склали 1156,9тис.грн. Серед 

них - плата за надання адміністративних послуг – 651,5тис.грн., державне мито 

– 26,5тис.грн., адміністративні штрафи та інші санкції – 34,8тис.грн., податок 

на прибуток підприємств комунальної власності – 16,9тис.грн., плата за 

користування надрами загальнодержавного та місцевого значення – 

32,5тис.грн., податок на нерухоме майно – 353,6тис.грн.,  інші надходження – 

41,1тис.грн. 

           Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансфертів ) за перше півріччя 2022 року  складають 3773,5тис.грн., що 

більше уточнених планових показників на 17,1тис.грн. або 100,5%. Найбільшу 

питому вагу в спеціальному фонді займають власні  надходження бюджетних 

установ – 95,2% або 3594,4тис.грн., серед них: надходження від плати за 
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послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 

1350,2тис.грн., інші джерела власних надходжень – 2244,2тис.грн. 

          Коштів від продажу земельних ділянок отримано в сумі 70,6тис.грн.,  

екологічного податку – 44,8тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища 63,7тис.грн. 

           На протязі січня-червня поточного року надійшли трансферти з 

державного та інших місцевих бюджетів (100%), а саме: 

- Базова дотація – 12615,0тис.грн. 

- Освітня субвенція – 39258,6тис.грн. 

- Субвенція на надання інклюзивної освіти – 18,6тис.грн. 

- Дотація на оплату енергоносіїв – 850,7тис.грн. 

- Інша субвенція – 261,1тис.грн.  

           За січень-червень поточного року здійснено видатки в сумі 

91135,7тис.грн., а саме: 

- Оплата праці з нарахуваннями – 82797,2тис.грн. (93,9% до загальних 

видатків та 91,2% до планових показників); 

- Продукти харчування – 490,0тис.грн. (0,5% до загальних видатків та 

33,4% до планових показників); 

- Оплата за спожиті енергоносії – 3721,2тис.грн. (4,1% до загальних 

видатків та 42,2% до планових показників); 

- Інші видатки – 4127,3тис.грн. (4,5% до загальних видатків та 36,7% до 

планових показників). 

             За період з 01.01.2022 по 30.06.2022р. видатки місцевого бюджету 

склали 94827,5тис.грн., в т. ч. видатки загального фонду складають 

91135,7тис.грн., видатки спеціального фонду – 3691,8тис.грн. 

        В загальній сумі видатки по відповідних галузях становлять: 

- Державне управління – 12096,3тис.грн. або 12,8%; 

- Освіта – 67068,0тис.грн. або 70,7%; 

- Охорона здоров’я – 1081,4тис.грн. або 1,1%; 

- Соціальний захист – 3263,3тис.грн. або 3,4%; 

- Культура і мистецтво – 3292,9тис.грн. або 3,5%; 

- Фізична культура та спорт – 1110,2тис.грн. або 1,2%; 

- Житлово-комунальне господарство – 5415,7тис.грн. або 5,7%; 

- Інші – 1499,7тис.грн. або 1,6%.  

         Станом на 01.07.2022 року рахується кредиторська заборгованість в 

сумі 1250,5тис.грн., в зв’язку з не проведенням платежів органами державної 

казначейської служби, а саме: 

- Оплата праці з нарахуваннями – 459,8тис.грн. 

- Інші видатки – 790,7тис.грн.  

         За умови проведення зазначених платежів органами державної 

казначейської служби в повному обсязі ми не мали б кредиторської 

заборгованості на звітну дату. 
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27проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

  
                                                
28 липня 2022 року                                                                             №  

 

Про внесення змін до бюджету  

Баранівської міської територіальної  

громади на 2022 рік  

 

(06511000000) код бюджету  

 

           На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану»,  враховуючи  звернення розпорядників коштів та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної 

власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести  зміни до  рішення 25 сесії 8 скликання міської ради від 23.12.2021 

№1388 із змінами та доповненнями від 25.01.2022 №1647, від 15.02.2022 

№1654, від 27.02.2022 №1660, від 12.05.2022 №1663, від 30.06.2022 №1722, 

рішення виконавчого комітету від 18.03.2022 №28, від 30.03.2022 №30, від 

15.04.2022 №32 та від 09.06.2022 №75, а саме: 

1.1. В пункті 5 цифри 21887415 замінити на 21694135. 

2. Додатки № 3 та 5 викласти в новій редакції. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту і зв’язку. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Матеріали до розгляду на 32 сесії Баранівської міської ради 28.07.2022 
 

                         В зв’язку з надходженням звернень від головних розпорядників 

коштів щодо перерозподілу асигнувань пропонується внести наступні зміни 

до міського бюджету: 

   

До розпису видатків загального фонду: 

- По Баранівській міській раді: 

1.  по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад» зменшити асигнування на суму 

100000,00грн. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці». 

2. по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

зменшити асигнування на суму 22700,00грн. по КЕКВ 2210 

«Придбання предметів та матеріалів». 

3. По КПКВК 0113090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни» збільшити асигнування на суму 

122700,00грн. 

 

До розпису видатків спеціального фонду: 

- По Баранівській міській раді: 

1. зменшити видатки по КПКВК 0113230 «Видатки, пов`язані з 

наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану» по КЕКВ 2210 

«Придбання предметів та матеріалів» на суму 307674,00грн.  

2. збільшити видатки по КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов`язані з 

економічною діяльністю» в сумі 307674,00грн. по КЕКВ 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». 

3. зменшити видатки по КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з 

територіальної оборони» КЕКВ 3110 на суму 315980,00грн. 

 - По гуманітарному відділу Баранівської міської ради: 

1. Збільшити видатки по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 227322,00грн. по 

КЕКВ 2210 на облаштування укриттів. 

2. Збільшити видатки по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

в сумі 88658,00грн. по КЕКВ 2210 на облаштування укриттів. 
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28проєкт  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

                                               

 28 липня 2022 року                                                                             №  

                                                                                                         

Про затвердження Програми поховання  

військовослужбовців, які загинули (померли)  

під час проходження військової служби,  

внутрішньо переміщених осіб, невідомих  

та безрідних громадян на 2022-2024 роки 
  

З метою врегулювання питань щодо поховань окремих верств населення, 

відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу”, 

керуючись статтями 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Баранівська міська рада рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму поховання військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених 

осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки, згідно додатку . 

2. Затвердити Порядок організації поховання померлих 

військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової 

служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 

2022-2024 роки, згідно додатку 2. 

        3.  Щопівроку аналізувати хід виконання Програми та при необхідності 

вносити пропозиції щодо їх коригування.  

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку.  

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 1 

до рішення 32 сесії  

8 скликання  

Баранівської     міської ради 

від 28.07.2022 року № 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час 

проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, 

невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки 
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ЗМІСТ 

  

  Назва розділу 

1.   Паспорт Програми 

2.   Загальна частина 

3.   Характеристика програми та мета 

4.   Основні завдання програми. 

5.   Фінансове забезпечення Програми. 

6.   Очікувані результати від реалізації Програми 

7.   Контроль за  виконанням Програми. 

  

Додатки до Програми 

Додаток 1. Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за роками 

  

Додаток 2. Розрахунок вартості послуги.  
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ПАСПОРТ 

Програми  поховання військовослужбовців, які загинули (померли) 

під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, 

невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки 
 

1. Програма затверджена: 

  

Програма поховання 

військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження 

військової служби, внутрішньо 

переміщених осіб, невідомих та 

безрідних громадян на 2022-2024 

роки» 

2. Ініціатор розроблення 

програми 

Баранівська міська рада рада 

3. Підстава Закон України «Про поховання та 

похоронну справу” 

4. Розробник програми Баранівська міська рада рада 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Баранівська міська рада рада 

6. Терміни реалізації програми 2022-2024 роки 

  

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми (для 

комплексних програм ) 

Баранівська міська рада рада 

8. Загальний (прогнозний) 

обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, усього, 

у тому числі: 

2022 рік – 100 000,00 грн. 

2023 рік –  в межах фінансових 

ресурсів. 

2024 рік – в межах фінансових 

ресурсів. 

9. 

 

 

 

кошти місцевого бюджету 2022 рік – 100 000,00 грн. 

2023 рік – в межах фінансових 

ресурсів. 

2024 рік – в межах фінансових 

ресурсів. 

Основні джерела 

фінансування програми 

Реалізація програми 

здійснюватиметься за рахунок 

коштів Баранівського міського  

бюджету та інших джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством. 
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2.Загальна частина 
 

Програма поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час 

проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та 

безрідних громадян на 2022-2024 роки (далі-Програма) визначає порядок 

використання коштів, виділених з місцевого бюджету на перепоховання та 

поховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) під час 

проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких 

громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів відповідно до Закону України 

«Про поховання та похоронну справу». 

Відповідно до статей 14, 16 Закону України „Про поховання та похоронну 

справу” поховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) під 

час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких 

громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів здійснюється за рахунок 

коштів відповідних місцевих бюджетів. 
 

3.Характеристика програми та мета 
 

Головною метою Програми є забезпечення вимог статей 14, 16 Закону 

України «Про поховання та похоронну справу», а саме перепоховання та 

поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження 

військової служби, внутрішньо переміщених осіб, померлих одиноких громадян, 

осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися 

рідні, знайдених невпізнаних трупів. 

Виконання програмних заходів за рахунок коштів місцевого бюджету 

дозволить дотримуватися санітарних норм та організації належного поховання 

військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової 

служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких громадян, та тих, від поховання 

яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів. 
  

4.Основні завдання програми. 
  

Програма спрямована на: 

 забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого; 

 забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до 

їх волевиявлення, якщо таке є; 

 створення та експлуатацію об’єктів, призначених для поховання, 

утримання і збереження місць поховань; 

 організацію і проведення поховань померлих або загиблих. 
  

5. Фінансове забезпечення Програми. 
  

Програма розрахована на 2022-2024 роки. Виконання заходів Програми 

відбуватиметься за рахунок місцевого бюджету. 
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Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить: на 2022 рік- 100 000 

грн., у т.ч. видатки місцевого бюджету – 100 000 грн., на 2023 рік- в межах  

фінансових можливостей, у т.ч. видатки місцевого бюджету – в межах 

фінансових можливостей, на 2024 рік-  в межах фінансових можливостей, у т.ч. 

видатки місцевого бюджету – в межах фінансових можливостей, (додаток 1) 

відповідно до розрахунків послуг (додаток 2). 

Фінансування заходів Програми уточнюється в процесі формування 

місцевого  бюджету на відповідний рік. 

 

6. Очікувані результати від реалізації Програми 

  

Очікуваним результатом від реалізації Програми є: 

-дотримання санітарних норм, завдяки виключенню можливості 

непоховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) під час 

проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких 

громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів; 

-створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їх раси, 

кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, місця проживання, мовних або інших ознак; 

-гідне ставлення до тіла померлого; 

-унеможливлення випадків непоховання померлих одиноких громадян; 

-забезпечення безперебійної організації поховання померлих одиноких 

громадян. 
  

                           7.Контроль за виконанням Програми. 
  

 Контроль за виконанням Програми покласти на Постійну комісію Білецької 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, житлового-комунального господарства, комунальної власності, 

благоустрою, транспорту, регуляторної політики, підприємництва та торгівлі. 
  

 

Секретар міської ради                                             Володимир ЗАРЕМБА  
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Додаток 1 

до Програми 

  

Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за роками 

                                                                                                                            гривень 

№ 

з/п 

Захід Обсяги фінансування 

(місцевий бюджет) 

Усього, 

грн 

2022 рік, грн 

1. Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під 

час проходження військової служби, внутрішньо переміщених 

осіб, невідомих, безрідних (згідно з Законом України "Про 

поховання та похоронну справу") 

100 000,00 100 000,00 

 

з/п 

Захід Обсяги фінансування 

(місцевий бюджет) 

Усього, грн 

2023 рік, грн 

1. Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під 

час проходження військової служби, внутрішньо переміщених 

осіб, невідомих, безрідних (згідно з Законом України "Про 

поховання та похоронну справу") 

В межах фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

з/п 

Захід Обсяги фінансування 

(місцевий бюджет) 

Усього, грн 

2024 рік, грн 

1. Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під 

час проходження військової служби, внутрішньо переміщених 

осіб, невідомих, безрідних (згідно з Законом України "Про 

поховання та похоронну справу") 

В межах фінансових 

можливостей  

В межах 

фінансових 

можливостей 
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9 

  Додаток 2 

до Програми 

  

Розрахунок вартості послуги на поховання 

 

Назва послуги Вартість послуги   (грн.) 

для військовослужбовців для внутрішньо переміщених 

осіб, невідомих, безрідних 

Труна 11000,00 3500,00 

Транспортування до місця поховання 1000,00 1000,00 

подушка,     похоронне     покривало,     санітарний 

(патолого-анатомічний)   мішок  (за  потреби),  

надгробний  хрест, транспортувальний  ящик  (за 

потреби), ритуальний вінок, державний прапор (за 

потреби), одяг (за потреби). 

5000,00 2500,00 

Всього 17 000,00 7000,00 
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Додаток 2 

до рішення 32 сесії  

8 скликання  

Баранівської міської ради 

від 28.07.2022 року № 

                     
 

 Порядок  

організації поховання померлих військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби, внутрішньо 

переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки  
 

1. Цей Порядок розроблений з метою врегулювання процедури 

поховання: 

-військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження 

військової служби; 

- померлих внутрішньо переміщених осіб; 

 - померлих одиноких громадян ; 

- померлих осіб без певного місця проживання ; 

 - померлих громадян, від поховання яких відмовилися рідні ; 

 - знайдених невпізнаних трупів. 

Забезпечення їх права на захоронення їхнього тіла та запобігання 

випадкам не поховання тіл померлих осіб. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні , наведеному у Законі 

України « Про поховання та похоронну справу» , Законі України « Про 

державну соціальну допомогу особам , які не мають права на пенсію , та 

інвалідам» , Законі України «Про основи соціального захисту бездомних осіб 

і безпритульних дітей»: 

- поховання померлого – комплекс заходів і обрядових дій, які 

здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни 

з прахом в могилу відповідно до звичаю та традицій, що не суперечать 

законодавству; 

– предмети ритуальної належності – вироби, що є атрибутами поховання 

та облаштування могили ; 

 – ритуальні послуги – послуги, пов’язані з організацією поховання та 

облаштуванням місця поховання. 

3. Дія цього Порядку розповсюджується на випадки смерті 

військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової 

служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких громадян, осіб без певного 

місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, у разі  їх 

проживання на території Баранівської міської ради, а також виявлення 

невпізнаних трупів на зазначеній території. 

4. У разі смерті осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, їх тіла за 

необхідності доставляються до судово-медичного експерта для встановлення 

причин смерті (при необхідності) або зберігання. 
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5. Огляд тіл померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку (дії 

працівників закладів охорони здоров’я,  уповноважених працівників органів 

та підрозділів Національної поліції, органів прокуратури) визначені Порядком  
2 

взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами 

охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту 

смерті людини, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної 

прокуратури України від 29.09.2017  № 807/1193/279.  

6. Доставка тіл померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, 

смерть яких настала, забезпечується надавачем послуг. 

7. Встановлення причин смерті шляхом судово - медичної експертизи та 

патологоанатомічного розтину здійснюється відповідно до Правил 

проведення судово - медичної експертизи ( досліджень ) трупів в бюро судово 

- медичної експертизи, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 січня 1995 року № 6 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 26 липня 1995 року за № 257/793. 

8. Внутрішньо переміщені особі, одинокі громадяни, особи без певного 

місця проживання, громадяни від поховання яких відмовилися рідні, смерть 

яких настала в лікувальному закладі, підлягають судово-медичній експертизі 

за постановою правоохоронних органів. Організація доставки цих тіл до 

відділу судово – медичної експертизи покладається на лікувальний заклад . 

9. Обов’язковому направленню для проведення судово-медичної 

експертизи підлягають тіла померлих людей: 

- з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть; 

- смерть яких настала раптово або при нез’ясованих обставинах;  смерть 

яких настала поза місцем їхнього проживання;  

- особа яких не встановлено. 

10. Транспортування тіла померлої людини з ознаками насильницької 

смерті чи підозри на таку до судово-медичного експерта здійснюється в 

установленому законодавством порядку обов’язково в супроводі працівника 

поліції. 

11. Реєстрація смерті осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, 

здійснюється у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію 

актів цивільного стану». 

12. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 

невпізнаних трупів здійснюється за рахунок коштів бюджету Баарнівської 

міської ради. 

13. Організація поховання військовослужбовців, які загинули (померли) 

під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, 

одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання 

яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності 

родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання, 
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покладається на ритуальні служби  згідно з замовленням медичного закладу 

чи виконавчого комітету міської ради . 

14. Поховання певних категорій померлих зазначених в п.1 Порядку осіб 

здійснюється згідно з повідомленням органів внутрішніх справ та на підставі  
3 

укладеного між надавачем послуг та Баранівською міською радою договору-

замовлення на організацію та проведення поховання на підставі свідоцтва про 

смерть за наявності : 

 - письмового дозволу прокурора у разі наявності підстав вважати, що 

смерть особи має насильницький характер, після проведення судово – 

медичної експертизи трупа, проведеної за постановою слідчого чи прокурора; 

- висновку правоохоронних органів у разі смерті людини за місцем її 

проживання без ознак насильницької смерті чи підозри на таку . 

15. Організація поховання осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, 

здійснюється відповідно до Необхідного мінімального переліку окремих видів 

ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з 

питань, житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 

193 згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про 

їх надання. 

16. Для проведення таких дій Баранівська міська рада   укладає договір з 

надавачем послуг, який здійснює організацію поховання померлих і надання 

ритуальних послуг на відповідній території. 

17. Предметом такого договору буде надання похоронних та суміжних 

послуг.  

18. У разі поховання померлих осіб, вказаних в п. 1 цього Порядку, 

ритуальні служби надають послуги згідно Необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг , затвердженого наказом Державного 

комітету з питань житлово- комунального господарства від 19.11.2003 . № 193 

. 

19. Поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку , 

здійснюється відповідно до статей 14, 16 Закону України « Про поховання та 

похоронну справу» - за рахунок коштів  бюджету Баранівської міської ради. 

20. Для поховання померлих військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених 

осіб, одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від 

поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна 

ділянка під поховання. 

21. Поховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) під 

час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких 

громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, невпізнаних трупів здійснюється з дотриманням вимог 

санітарно-епідеміологічного законодавства. 

22. Поховання померлих осіб, які померли внаслідок зараження особливо 

небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством 

України. 
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23. Забороняється перевозити у відкритих трунах і завозити додому трупи 

померлих від особливо небезпечних інфекцій (чума, холера, натуральна віспа, 

сибірка, COVID-19  і т.д ), а також коли є заборона лікаря паталогоанатома або 

інших медичних закладів. 

 

 

 

Секретар міської  ради                                                   Володимир ЗАРЕМБА  
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29проект 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ  

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022 року                                                                      № 

 

Про зміну цільового призначення  

нежитлової  будівлі для яслі 
 

З метою забезпечення раціонального та ефективного використання 

комунального майна, відповідно вимог  Законів України « Про основи 

містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання 

містобудівної діяльності»,  «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності»,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи захищеність прав дітей на здобуття дошкільної освіти в 

Першотравенському ЗДО «Мрія», Баранівська міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити цільове призначення  нежитлової будівлі для яслі (дата 

будівництва 1963 р.), що розташована за адресою: вул. Робітнича,                смт 

Першотравенськ Новоград-Волинського району Житомирської області на 

гуртожиток Баранівської міської ради. 

2.  Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради. 

3. Гуманітарному відділу міської ради (Лободзінській А.Ф.) 

3.1. внести зміни в технічну документацію і правовстановлюючі 

документи на вищезазначену будівлю; 

3.2. відобразити вказані зміни у реєстрах бухгалтерського обліку.   

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку.  

 

 

Міський голова                                      Олександр МІГЕЙ 

  



66 

 

30проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

  
                                                
 28 липня 2022 року                                                                             №  

 

Про затвердження Програми  

фінансової підтримки КП «Баранівка 

міськводоканал» на 2022-2024 роки 

Баранівської міської ради  

Житомирської області 

 

               Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши та обговоривши проєкт програми фінансової підтримки 

КП «Баранівка міськводоканал» на 2022-2024 роки Баранівської міської ради 

Житомирської області, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Програму фінансової підтримки КП «Баранівка 

міськводоканал» на 2022-2024 роки Баранівської міської ради Житомирської 

області (далі Програма), що додається.  

2. Щопівроку аналізувати хід виконання Програми та при необхідності 

вносити пропозиції щодо їх коригування.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку.  

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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                                                                       Додаток 

                                                                            до рішення 

                                                                                            32 сесії 8 скликання 

від 28.07.2022 року № 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

надання фінансової підтримки 

комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал» Баранівської 

міської ради  

на 2022-2024  роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Баранівка 

2022 
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Розділ І 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

надання фінансової підтримки 

комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал» Баранівської 

міської ради 

на 2022-2024 роки 

1 Ініціатор розроблення програми Баранівська міська рада 

2 Розробник програми Баранівська міська рада. 

3 Відповідальні виконавці програми Баранівська міська рада, 

Відділ фінансів Баранівської міської 

ради. 

5 Учасники програми КП «Баранівка міськводоканал» 

6 Терміни реалізації програми 2022-2024 роки 

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, всього тис.грн.: 

В межах фінансових  можливостей 

Розділ ІІ 

Ресурсне забезпечення ПРОГРАМИ 

надання фінансової підтримки 

комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал» Баранівської 

міської ради 

на 2022-2024 роки 

Обсяг коштів, які пропонується Етапи виконання програми Усього витрат на 
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залучити на виконання програми І ІІ ІІІ виконання програми, 

тис. гривень 

2022 р. 2023р. 2024 р. 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі (тис. грн..): 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах фінансового 

ресурсу 

місцевий бюджет В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах фінансового 

ресурсу 

кошти небюджетних джерел За наявністю За наявністю 

Розділ ІІІ 

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству 

(надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу 

України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

Для забезпечення виконання статутних завдань Комунальні 

підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке 

сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню 

стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 

комунальної власності Баранівської міської ради, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету. 

  Комунальне підприємство КП «Баранівка міськводоканал» є важливими 

підприємством для Баранівської міської ради, яке створено нею з метою 

надання жителям населених пунктів Баранівської міської ТГ  послуг з 

водопостачання та водовідведення тощо. 

На даний час фінансовий стан комунального підприємства є критичним 

через податкове навантаження, невелику кількість абонентів, неможливість 

встановлення економічно-обґрунтованих тарифів які є непідйомними для 

споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового 
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законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного 

надання послуг комунальним підприємством, унеможливлює придбання 

необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу КП в цілому. 

Діючі тарифи на послуги зазначеного підприємства, не повністю 

забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги 

наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним 

підприємством, зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці, 

придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до 

збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі 

розраховуватись за зобов’язаннями. 

Вищенаведені чинники призводять до зменшення у Підприємства 

власних обігових коштів для забезпечення належного надання послуг, 

погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, 

придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню 

інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, 

придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази 

підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші. 

Розділ ІV 

Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства відповідно до його функціонального призначення, щодо надання 

мешканцям міста та сіл послуг в галузі водопостачання та водовідведення, а  

також ремонту приміщень житлового фонду, яке є на їх балансі. 

Кошти міського бюджету спрямовуються на: 

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 

інфраструктури комунального підприємства; 

- своєчасне здійснення розрахунків із заробітної плати, оплати поточних 

рахунків за спожиті енергоносії, комунальні послуги, матеріально-технічні 

ресурси, сплату податків і зборів; погашення наявної кредиторської 

заборгованості та поповнення обігових коштів комунального підприємства; 

- своєчасне проведення капітальних ремонтів об’єктів і споруд, мереж і 

комунікацій; залучення коштів для оновлення виробничих потужностей та 

зниження рівня аварійності об’єктів; 

- раціональне використання та збереження майна, що належить до спільної 

власності територіальної громади, розвиток виробничої бази комунальних 

підприємств; 
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- виконання заходів щодо підтримання житлового фонду на високому 

експлуатаційному рівні, в зв’язку із збройною агресією російської федерації 

здійснювати ремонт житлового фонду для подальшого його використання для 

тимчасового перебування внутрішньопереміщених (евакуйованих) осіб із зони 

бойових дій; 

- забезпечення інших заходів для фінансової підтримки комунальних 

підприємств. 

-  зміцнення матеріально-технічної бази підприємств (придбання нової техніки 

для розширення спектру послуг, ремонт будівель (приміщень); 

-  покращення якості послуг; 

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної 

роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, 

тощо; 

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу. 

 

Розділ V 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсяги та джерела 

фінансування, строк та етапи виконання 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у 

відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету 

Барнівської міської територіальної громади в межах бюджетних 

призначень,  затверджених на її виконання на відповідний бюджетний період. 

 Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на 

підставі листа-подання (клопотання) комунального підприємства з наведеним 

обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової підтримки 

підприємство, через перерахування коштів з рахунку, відкритому в органі 

Державної Казначейської Служби, на рахунок відповідного одержувача 

бюджетних коштів або на рахунки, відкриті в банківських установах. 

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Баранівська 

міська рада. 

Одержувачем бюджетних коштів є Комунальне підприємство КП 

«Баранівка міськводоканал» або його правонаступник у разі реорганізації або 

його ліквідації у якого зберігаються аналогічні види діяльності, перелік 
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підприємств може змінюватись протягом бюджетного періоду відповідними 

рішеннями про внесення змін до бюджету. 

Фінансова підтримка та внески до статутних капіталів комунальних 

підприємств надаються на підставі ст.ст. 60, 64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України та 

Господарського кодексу України. 

Фінансування Програми здійснюється згідно з Порядком надання та 

використання коштів міського бюджету у вигляді фінансової підтримки та 

внесків до статутних капіталів комунальному підприємству шляхом: 

1. Надання поточних трансфертів комунальному підприємству за 

рахунок загального та спеціального фондів  міського бюджету. 

2. Внесків до статутних капіталів комунального підприємства, з метою 

поповнення їх обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок 

спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку). 

Комунальне підприємство подає головному розпоряднику бюджетних 

коштів лист-звернення, з наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності 

надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних 

підприємств з результатами аналізу фінансово-господарської діяльності за 

попередній рік, показників діяльності і розвитку підприємств у поточному 

році та на плановий рік. 

На підставі листа-звернення комунального підприємства головний 

розпорядник бюджетних коштів, в особі керівника структурного підрозділу 

міської ради до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне 

підприємство, готує висновок (Додаток 1 до Програми). 

Висновок повинен бути погоджений з комісією з питань бюджету та 

комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку. 

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми (Таблиця 1) 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, наданих комунальним 

підприємствам на безповоротній основі, або інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 

Обсяги фінансування за рахунок коштів міського бюджету визначається 

рішенням про міський бюджет на відповідний рік (з урахуванням внесених 

протягом року змін та доповнень). 

Комунальне підприємство використовує кошти, отримані у вигляді 

фінансової підтримки, відповідно до плану використання бюджетних коштів, 

погодженого в установленому порядку з головним розпорядником бюджетних 

коштів (за попереднім узгодженням з керівником структурного підрозділу 
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міської ради до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне 

підприємство та заступником  міського голови до функціональних 

повноважень якого віднесено координацію роботи зазначеного структурного 

підрозділу). 

Комунальне підприємство використовує кошти, отримані у вигляді 

внесків до статутних капіталів, відповідно до фінансового плану, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради. 

Керівник комунального підприємства при отриманні фінансової 

підтримки у вигляді внесків до статутних капіталів підприємств вносять 

відповідні данні до бухгалтерського обліку та у 3 денний термін надають 

керівнику структурного підрозділу міської ради до повноважень якого 

належить галузь, у якій працює комунальне підприємство, відповідну 

інформацію про поповнення статутного капіталу та внесення змін до Статуту 

комунального підприємства (з проектами розпорядчих документів) та 

здійснюють реєстрацію таких змін у встановленому законодавством порядку 

у Державного реєстратора в місячний термін з моменту прийняття 

відповідного рішення. 

Контроль за фінансуванням комунальних підприємств здійснює 

головний розпорядник бюджетних коштів, в особі керівника структурного 

підрозділу міської ради до повноважень якого належить галузь, у якій працює 

комунальне підприємство та заступника  міського голови до функціональних 

повноважень якого віднесено координацію роботи зазначеного структурного 

підрозділу. 

Відповідальність за цільове та законне використання коштів, які були 

отримані відповідно до Програми, та відповідність проведених видатків 

фінансовим планам, висновкам та планам використання бюджетних коштів 

комунальних підприємств, несе керівник комунального підприємства. 

Комунальне підприємство з метою підтвердження використання коштів, 

які були отримані відповідно до Програми, щоквартально надають головному 

розпоряднику бюджетних коштів (за попереднім узгодженням з керівником 

структурного підрозділу міської ради до повноважень якого належить галузь, 

у якій працює комунальне підприємство та заступником  міського голови до 

функціональних повноважень якого віднесено координацію роботи 

зазначеного структурного підрозділу) копії платіжних документів, звіти про 

виконання фінансових планів разом із пояснювальною запискою щодо 

результатів діяльності із зазначенням напрямів використання вищезазначених 

коштів, причин відхилень фактичних показників від планових. 
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Розділ VІ 

Очікувані результати від реалізації Програми 

Надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів 

комунального підприємства сприятиме: 

- підвищенню рівня якості послуг, що надаються населенню громади у сфері 

водопостачання та водовідведення, тощо; 

- дотриманню нормативів, стандартів, порядків і правил під час виробництва 

та надання послуг населенню громади; 

- ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади; 

- упорядкуванню розрахунків комунального підприємства з 

енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг 

енергоносії та скороченню, у разі наявності, кредиторської заборгованості (в 

тому числі за минулі періоди), заборгованості з виплати заробітної плати, 

своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів з податків і 

зборів; 

- створенню умов для стабільної та беззбиткової роботи комунального 

підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності, підвищенню 

надійності роботи їх виробничих потужностей; проведенню модернізації та 

переоснащення технічної бази підприємств з метою зменшення 

ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів; 

- вирішенню інших проблемних питань, що виникають при наданні 

відповідних послуг комунальним підприємством. 

Розділ VІІ 

Перелік завдань і заходів Програми 

Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма є: 

зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства; 

сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним 

підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних 

послуг споживачам; 

залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та 

зниження рівня аварійності об’єктів. 

 



75 

 

Напрямки реалізації програми наведено в таблиці. 

Таблиця 1. Напрями (завдання) діяльності та заходи Програми надання фінансової 

підтримки комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал» Баранівської міської 

ради 

Найменування напрямів 

використання 

   2022 р 2023 р. 2024 р. Всього 

Заробітна плата з нарахуваннями В межах 

фінансового ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

Предмети й матеріали (паливно-

мастильні матеріали та інше). 

В межах 

фінансового ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

Здійснення ремонту житлового 

фонду з подальшим розміщенням 

в ньому внутрішньо переміщених 

(евакуйованих) осіб із зони 

бойових дій 

В межах 

фінансового ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

Внески до статутного капіталу В межах 

фінансового ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

Оплата енергоносіїв В межах 

фінансового ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

Оплата послуг крім комунальних В межах 

фінансового ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

Разом В межах 

фінансового ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 

В межах 

фінансового 

ресурсу 
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Розділ VІІ 

Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Підготовка аналізу виконання програми покладається на виконавців по 

напрямкам та завданням, які готують і подають до міської ради окремо 

узагальнену інформацію про стан виконання програми та пояснювальну 

записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування 

причин. 

Після закінчення установленого строку виконання програми не пізніше, 

ніж у місячний строк виконавці по напрямкам та завданням складають 

підсумковий звіт про результати її виконання та подають його на розгляд 

Баранівської міської ради разом із пояснювальною запискою. 

Контроль за виконанням програми здійснює постійна депутатська 

комісія за напрямком. 

 

 

Секретар ради                                                                   Володимир ЗАРЕМБА 
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Додаток 1 до Програми  

ВИСНОВОК 

_________________________________________________________________ 

(назва структурного підрозділу міської ради до повноважень якого 

належить галузь, у якій працює комунальне підприємство) 

щодо надання фінансової підтримки/внесків до статутних капіталів комунальному 

підприємству 

____________________________________________________________ 

(назва комунального підприємства) 

Лист-звернення від _________ №___________ 

 

Обсяг бюджетних коштів:________________________________________________ (грн.) 

Напрям спрямування бюджетних коштів :________________________________________ 

Обґрунтування щодо необхідності виділення бюджетних коштів:____________________ 

______________________________________________________________________ 
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Джерело бюджетних коштів: __________________________________________________ 

Висновок:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

                                                                   (прізвище, ініціали керівника) 

(назва головного розпорядника коштів)    (підпис) 

М.П. 

 

 

 ПОГОДЖЕНО: 

Голова постійної комісії з питань бюджету та комунальної 

власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку. 

________                                 _____________ 

   (Підпис)                                                      (ПІБ) 

ПОГОДЖЕНО: 

Відділ фінансів 

Баранівської міської ради 

________                                _____________ 

    (Підпис)                                                   (ПІБ) 
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Додаток 2   до Програми  

     

ДОГОВІР 

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

м. Баранівка                                                                        «____» 

__________20__р. 

Сторона-1: Баранівська міська рада, в особі міського голови 

__________________________________________, 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Сторона-2: 

__________________________________________________________, 

в особі ____________________________________________________________ 

, що діє на підставі Статуту, далі разом за текстом цього Договору - Сторони, 

уклали цей Договір про таке. 

1. Предмет Договору 

1.1. За умовами даного Договору Сторона-1 зобов’язується здійснити внески 

до статутного капіталу Сторони-2, а Сторона-2 зобов’язується 

використовувати зазначені внески виключно за цільовим призначенням, 

визначеним Стороною-1. 

 2. Форма, розмір та цілі внесків 

2.1. Внески до статутного капіталу Сторони-2 здійснюються у 

___________(грошовій/матеріальній/майнові права) формі. 

2.2. Розмір внесків до статутного капіталу Сторони-2 складає _________ грн. 

___коп. 

2.3. Внески до статутного капіталу Сторони-2 використовуються виключно 

для досягнення наступних 

цілей:____________________________________________________. 

2.4. У разі виникнення необхідності змінити цілі внесків, визначені п. 2.3 

Договору, Сторони мають право вносити зміни до Договору шляхом 

укладення додаткових угод. 

2.5. Внески до статутного капіталу Сторони-2 є комунальною власністю 

Баранівської міської територіальної громади в особі Сторони-1, та 

передаються Стороні-2 на праві оперативного управління з передачею на 

баланс Сторони-2. 

3. Права та обов’язки Сторін 

3.1. За цим Договором Сторона-1 має право: 

3.1.1. контролювати використання внесків Стороною-2 за цільовим 

призначенням; 
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3.1.2. вимагати від Сторони-2 надання звіту про використання внесків до 

статутного капіталу. 

3.2. За цим Договором Сторона-1 зобов’язана у повному обсязі 

профінансувати внесок до статутного капіталу Сторони-2. 

3.3. За цим Договором Сторона-2 зобов’язується: 

3.3.1. Після підписання цього Договору негайно приступити до використання 

внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2; 

3.3.2. Використовувати внески, зроблені Стороною-1 до статутного капіталу 

Сторони-2, у відповідності до вимог чинного законодавства та виключно на 

цілі, передбачені цим Договором; 

3.3.3. В кінці бюджетного року надати фінансовий звіт про використання 

внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2. 

4. Ведення справ 

4.1. Ведення справ за цим Договором здійснюється Сторонами за їх спільною 

згодою. 

4.2. Сторона-2 виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення 

поставлених за договором цілей, визначених у п. 2.3 Договору. 

4.3. Сторона-1 має право здійснювати контроль за діяльністю Сторони-2 в 

межах цього Договору. 

5. Термін дії цього Договору 

5.1. Цей Договір починає діяти з моменту його підписання та діє до «___» 

_____________ 20 __ р. 

5.2. Дія цього Договору може бути пролонгована (продовжена) Сторонами за 

взаємною згодою на визначений строк. 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність: 

Сторона-1: в межах затверджених бюджетних призначень на рік здійснює 

внески до статутного капіталу Сторони-2. 

Сторона-2: внески за цим договором використовує виключно на цілі, 

передбачені п.2.3 цього Договору. 

6.2. За нецільове використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного 

капіталу Сторони-2, Сторона-2 повертає внески Стороні-1 у повному обсязі та 

в порядку,передбаченому чинним законодавством України. 

6.3. Сторона-2 при отриманні внесків до статутного капіталу підприємства 

вносить відповідні данні до бухгалтерського обліку та у 3 денний термін надає 

Стороні-1 відповідну інформацію про поповнення статутного капіталу та 

внесення змін до Статуту комунального підприємства (з проектами 

розпорядчих документів) та здійснює реєстрацію таких змін у встановленому 

законодавством порядку у Державного реєстратора в місячний термін з 

моменту прийняття відповідного рішення. 

7. Зміна умов Договору 

7.1. Умови цього Договору мають однакову зобов’язувальну силу для Сторін і 

можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової 

угоди у письмовій формі. 
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8. Інші умови 

8.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін. 

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

цивільним законодавством України. 
9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін 

Сторона-1 

Поштова адреса та 

індекс______________________________ 

Телефон/факс_______________________ 

Поточний рахунок___________________ 

ЄДРПОУ___________________________ 

_______                                     ___________ 

(підпис)                                           (ПІБ) 

Сторона-2 

Поштова адреса та 

індекс______________________________ 

Телефон/факс_______________________ 

Поточний рахунок___________________ 

ЄДРПОУ___________________________ 

_______                                     ___________ 

(підпис)                                             (ПІБ) 
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Додаток 3 до Програми  

ПОРЯДОК 

надання та використання коштів міського бюджету у вигляді 

фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних 

підприємств, засновником яких є Баранівська міська рада 

 

 

Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів 

міського бюджету у вигляді фінансової підтримки та внесків до статутних 

капіталів комунального підприємства «Баранівка міськводоканал», 

засновником якого є Баранівська міська рада (далі – комунальне підприємство) 

у рамках Програми надання фінансової підтримки комунальному 

підприємству  «Баранівка міськводоканал» Баранівської міської ради на 2022-

2024  роки (далі - Програма). 

1. Фінансова підтримка та внески до статутних капіталів комунальному 

підприємству надається на безповоротній основі для забезпечення належної 

реалізації статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, 

вжиття заходів для надання якісних, безпечних, безперебійних послуг 

населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності громади 

і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначеного 

підприємства відповідно до Програми. 

2. Надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів 

комунальному підприємству здійснюється головним розпорядником 

бюджетних коштів, в особі Баранівської міської ради. 

3. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається за 

рахунок коштів міського бюджету в обсягах, передбачених рішенням міської 

ради про міський бюджет на відповідний рік, або інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України, відповідно до фінансового 

плану, затвердженого в установленому порядку рішенням міської ради. 

4. Фінансова підтримка надається як поточні трансферти комунальному 

підприємству, яке включене до мережі головного розпорядника бюджетних 

коштів як одержувач бюджетних коштів та використовується відповідно до 

погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних 

коштів. 

Фінансова підтримка надається за ТПКВКМБ 7693 «Інші заходи, 

пов'язані з економічною діяльністю» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» шляхом перерахування 

коштів на рахунок підприємства, відкритий в органах державної казначейської 

служби України (або в інших банківських установах), відповідно до плану 

використання бюджетних коштів, затвердженого керівником підприємства за 

погодженням з розпорядником бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних 

зобов’язань здійснюється органами державної казначейської служби України 

у порядку, встановленому законодавством. 
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5. Внески до статутних капіталів комунального підприємства 

здійснюються за кодом ТПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання» за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» із спеціального фонду міського 

бюджету (бюджету розвитку) на поповнення фонду власних основних засобів 

і нематеріальних активів, фонду власних оборотних засобів і засобів обігу та 

проведення  інших витрат комунального підприємства. 

Перерахування цих коштів здійснюється на розрахунковий рахунок 

комунального підприємства, відкритий в органах державної казначейської 

служби України  (або в інших банківських установах), відповідно до плану 

використання бюджетних коштів, на підставі укладених договорів на 

поповнення статутного капіталу комунального підприємства (Додаток 3 до 

Програми) та висновку за формою, затвердженою Додатком 1 до Програми. 

По вищезазначеному рахунку проводяться оплати господарських 

операцій виключно за коштами, отриманими у вигляді внеску до статутного 

капіталу підприємства. 

6. На підставі листів з пропозиціями на перерахування фінансової 

підтримки та внесків до статутного капіталу комунального підприємства, 

відділ фінансів Баранівської міської ради надає пропозиції на фінансування та 

здійснює фінансування, згідно з помісячним розписом міського бюджету. 

7. Керівник комунального підприємства при отриманні фінансової 

підтримки у вигляді внесків до статутних капіталів підприємства вносять 

відповідні дані до бухгалтерського обліку та у 3 денний термін надають 

Баранівській міській раді  відповідну інформацію про поповнення статутного 

капіталу та внесення змін до Статуту комунального підприємства (з проектами 

розпорядчих документів) та здійснюють реєстрацію таких змін у 

встановленому законодавством порядку у Державного реєстратора в місячний 

термін з моменту прийняття відповідного рішення. 

8. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів 

комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством 

порядку. 

9. Контроль за фінансуванням комунального підприємства відповідно до 

Програми здійснює заступник міського голови до функціональних 

повноважень якого віднесено координацію роботи комунального 

підприємства. 

10. Відповідальність за цільове та законне використання коштів, які були 

отримані відповідно до Порядку, та відповідність проведених видатків 

фінансовим планам, висновкам та планам використання бюджетних коштів 

комунального підприємства несе керівник комунального підприємства. 

11. Комунальне підприємство для підтвердження цільового та законного 

використання бюджетних коштів, які були отримані згідно з цим Порядком, 

щоквартально надають Баранівській міській раді,  копії платіжних документів, 

звіти про виконання фінансових планів разом із пояснювальною запискою 

щодо результатів діяльності із зазначенням напрямів використання 
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вищезазначених коштів, причин відхилень фактичних показників від 

планових. 

12. З метою виконання Програми, комунальним підприємством 

надаються інші документи на вимогу  Баранівської міської ради. 

13. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» керівник комунального підприємства несе 

персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 

первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 

звітності. 

  14. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів здійснюється комунальним підприємством в 

установленому законодавством порядку. 

 

 

Секретар  ради                                                    Володимир ЗАРЕМБА 
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31проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 
                                                
 28 липня 2022 року                                                                             №  

 

 

Про передачу приміщення клубу з балансу  

гуманітарного відділу Баранівської міської ради 

на баланс Баранівської міської ради 

 

З метою ефективного використання майна комунальної власності 

Баранівської міської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

  ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на передачу з балансу гуманітарного відділу Баранівської 

міської ради на баланс Баранівської міської ради приміщення клубу с. Середня 

Баранівської територіальної громади, яке знаходиться за адресою: 

Житомирська область, с. Середня, вул. Баранівська, 16, інвентарний номер 

101310028, загальною площею – 104,5 кв.м., балансовою вартістю 17842,00 

грн., знос – 100%. 

2. Створити комісію з приймання-передачі приміщення клубу у складі: 

Голова комісії: 

Нечипорук Д.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

Члени комісії: 

Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, заступник 

голови комісії. 

Григорович І.В. – головний спеціаліст з питань комунальної власності відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради. 

Цимбалюк Л.А. – начальник відділу-головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку Баранівської міської ради. 

Майструк Я.В. – головний спеціаліст бухгалтерського обліку відділу 

бухгалтерського обліку Баранівської міської ради. 
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Михалюк О.П. – начальник відділу юридичної роботи та управління 

персоналом. 

Лободзінська А.Ф. – начальник гуманітарного відділу Баранівської міської 

ради. 

Саморіз Н.П. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії гуманітарного 

відділу Баранівської міської ради. 

Деревянченко М.М. – в.о. старости Зеремлянського старостинського округу. 

3. Комісії (Нечипорук Д.В.) оформити акт приймання-передачі та подати на 

затвердження міському голові. 

4. Контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію з питань 

бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 

зв’язку (Ірина ДЕМЧИШИНА).  

 

 

Міський голова  Олександр МІГЕЙ 
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32проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022 року                                                                             № 

 

Про  закриття  

клубних закладів 

 

Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про культуру»,  листа Міністерства 

культури та інформаційної політики України від 09.06.2021р. «Щодо 

виключення з базової мережі клубних закладів», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Закрити сільський клуб с.Озерянка, що розташований за адресою 

вул.Л.Українки, 1, с.Озерянка, Новоград-Волинського району, Житомирської 

області та сільський клуб с.Середня, що розташований за адресою 

вул.Баранівська, 16, с.Середня, Новоград-Волинського району, Житомирської 

області.  

  

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності та депутатської етики. 

 

 

 

           

     Міський  голова                                                     Олександр МІГЕЙ 
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33проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022 року №  

 

Про  затвердження статуту  

Суємецької початкової школи 

Баранівської міської ради  

в новій редакції 

 

Відповідно до  ст. 26, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська 

рада   

        

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до статуту Суємецької початкової школи Баранівської 

міської ради та затвердити його в новій редакції  (додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради 

уповноваженим органом Засновника з управління Суємецькою 

початковою школою Баранівської міської ради. 

3. Уповноважити в.о. директора Суємецької початкової школи 

Баранівської міської ради (Мисько Ю.Л.) провести державну 

реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.  

 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 

  



89 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 32 сесії  

8 скликання № _____ 

від 28.07.2022 року 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 СУЄМЕЦЬКОЇ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(у новій редакції) 

 

 

 
 

 

 

 

 

2022 р. 
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І. Загальні положення. 

1.1.  Суємецька початкова школа Баранівської міської ради перебуває в 

комунальній власності територіальної громади в особі Баранівської міської 

ради згідно рішення сесії Баранівської міської ради від 17 лютого 2017 року 

№95. 

1.2. Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської 

ради (далі - Засновник). 
1.3.   Повне найменування: Суємецька початкова школа Баранівської міської ради. 

Скорочене найменування: Суємецька  початкова школа. 

        Юридична адреса: вул. Шкільна, 60, с. Суємці,  Житомирська область, 12717. 

1.4.  Уповноважений орган управління Суємецькою початковою школою (далі – 

Початкова школа) визначається окремим рішенням Засновника. 

1.5. Початкова школа є юридичною особою, має печатку, штамп, 

ідентифікаційний номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах 

Державного казначейства та самостійний баланс. 

  Початкова школа має право набувати  майнові й немайнові права, нести 

обов'язки, виступати стороною в судовому процесі, мати у власності кошти та 

інше майно відповідно до законодавства. 

1.6. Початкова школа провадить освітню діяльність на рівні початкової  освіти на 

підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку. 

1.7. Початкова школа у своїй діяльності керується Конституцією України, 

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

іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом. 

1.8. Початкова школа самостійно ухвалює рішення й здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 

1.9. Початкова школа гарантує право здобуття початкової освіти незалежно від 

віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих 

освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи 

інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, 

сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин. 

1.10.  Засновник забезпечує закріплення за Початковою школою території 

обслуговування, фінансування витрат на її утримання та матеріально-технічне 

забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво 

та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування здобувачів 

освіти, підвезення до Початкової школи й у зворотному порядку учнів і 

педагогічних працівників.    

1.11. Початкова школа може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи 

(дошкільний, позашкільний та ін.). 

1.12. Початкова школа несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 
- безпечні умови провадження освітньої діяльності; 
- дотримання Державного стандарту початкової освіти; 
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,  

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за 
міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 
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1.13. Метою функціонування Початкової школи є забезпечення: 

      всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань,   

соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності й громадянської активності, дбайливого 

ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству. 

    формування ключових компетентностей, визначених Законом України 

«Про освіту» та Державним стандартом початкової освіти.  

1.14. Початкова школа  провадить освітню діяльність за принципами 

людиноцентризму; верховенства права; забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без 

дискримінації за будь-якими ознаками; розвитку інклюзивного середовища; 

забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; наукового 

характеру освіти; різноманітності освіти; цілісності й наступності системи 

освіти; прозорості і публічності прийняття та виконання управлінських 

рішень; відповідальності і підзвітності перед суспільством; нерозривного 

зв’язку зі світовою та національною історією, культурою, національними 

традиціями; свободи вибору видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої 

програми; академічної доброчесності; академічної свободи; фінансової, 

академічної, кадрової та організаційної автономії у межах, визначених 

законом; гуманізму; демократизму; єдності навчання, виховання та розвитку; 

виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, 

його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої 

потреби в дотримання Конституції та законів України, нетерпимості до їх 

порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також 

до дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської 

культури та культури демократії; формування культури здорового способу 

життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання 

політичних партій та релігійних організацій в освітній процес; різнобічності 

та збалансованості інформації щодо політичних, світоглядних і релігійних 

питань; державно-громадського управління; сприяння навчанню впродовж 

життя; нетерпимості до проявів корупції і хабарництва; доступності   освітніх 

послуг. 

1.15.  Основні напрями функціонування Початкової школи відображаються в 

стратегії розвитку, яка затверджується Засновником, перспективному та 

річному планах роботи. 

1.16. Мовою освітнього процесу в Початковій школі є державна мова. 

1.17. Здобуття освіти в Початковій школі здійснюється за очною денною формою. 

Можуть використовуватись інші форми (дистанційна, мережева, екстернатна, 

сімейна (домашня), педагогічний патронаж та ін.), передбачені 

законодавством України про освіту. 

1.18. Початкова школа може створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні 

класи для    навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

1.19. За своїм статусом Початкова школа належить до категорії неприбуткових 

бюджетних установ. 
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1.20. Для здійснення статутної діяльності Початкова школа може на договірних 

засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, зокрема інклюзивно-

ресурсними та міжшкільними ресурсними центрами, закладами позашкільної 

освіти, створюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші 

об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. 

1.21. Початкова школа відокремлена від  релігійних і партійних організацій. 

1.22. Початкова школа має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

- ліцензування освітньої діяльності; 

- акредитацію освітньої програми; 

- громадську акредитацію закладу; 

- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 

- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію гуртків, секцій, студій 

тощо; 

- надання додаткових платних послуг; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в 

межах власного кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, 

визначеному законодавством України; 

- застосування гнучкого режиму праці; 

- розвиток власної соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством 

України та цим Статутом. 

1.23. Початкова школа забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї 

діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про 

свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту 

оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним 

органу. 

1.24. Взаємовідносини Початкової школи з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.25. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників здійснюється Початковою школою самостійно або 

за її замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників 

Баранівської міської ради. 

1.26.   У Початковій школі функціонує методичне об’єднання педагогічних 

працівників (динамічна група) або будь-яка інша форма методичної роботи. 

1.27. Початкова школа  має право провадити інноваційну діяльність та може 

укладати з цією метою відповідні договори про співпрацю з іншими 

закладами освіти, науковими й іншими установами, підприємствами, 

організаціями, фізичними особами. 

1.28. Медичне обслуговування здобувачів освіти Початкової школи забезпечується 

Засновником і здійснюється місцевими установами охорони здоров’я. 

1.29. У своїй діяльності Початкова школа підконтрольна та підзвітна Засновнику й 

уповноваженому ним органу. 
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II. Організація освітнього процесу. 

2.1. Освітній процес у Початковій школі організовується відповідно до 

законодавства та освітньої програми закладу й спрямовується на виявлення і 

розвиток здібностей та обдарувань особистості, досягнення результатів 

навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування 

відповідних компетентностей, визначених Державним стандартом початкової 

освіти. 

2.2. Освітній процес у Початковій школі організовується за циклами початкової 

освіти, визначеними Законом України «Про повну загальну середню освіту», 

поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, 

психічного й інтелектуального розвитку дітей. 

2.3. Освітній процес у Початковій школі організовується в межах навчального 

року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 

навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 

вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший 

за ним робочий день. 

2.4. Структура і тривалість навчального року,  навчального тижня, навчального 

дня, занять, відпочинку між ними,  форми організації освітнього процесу у 

Початковій школі визначаються педагогічною радою у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального 

навантаження, встановленого річним навчальним планом, та з у рахуванням 

вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку 

дітей.      

Навчальний рік поділяється на семестри. Порядок відпрацювання робочого  

часу за період карантину та інших надзвичайних ситуацій регулюється 

нормативними листами Міністерства освіти і науки України та рішеннями 

Засновника або уповноваженого ним органу. 

2.5. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту, що підтверджує 

готовність приміщень Початкової школи до роботи у новому навчальному 

році. 

2.6. З урахуванням місцевих умов і специфіки Початкової школи запроваджується 

графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути 

меншою 30 днів. 

2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у Початковій школі 

визначається розкладом уроків, що складається на семестр відповідно до 

санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором 

Початкової школи.  

    Початкова школа провадить освітню діяльність за п’ятиденним робочим 

тижнем.     Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі занять. 
2.8. Безперервна навчальна діяльність  у Початковій школі становить: 1 рік 

навчання — 35 хвилин, 2-4 рік навчання — 40 хвилин. Початкова школа може 
обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього  процесу. 

   Тривалість перерв між навчальними заняттями встановлюється з 

урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування 

здобувачів освіти. 

2.9. Організація освітнього процесу в Початковій школі забезпечує виконання 
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Державного стандарту початкової освіти та здійснюється на основі освітньої 

програми, яка складається Початковою школою на основі типових освітніх 

програм або власних, затверджених у визначеному законодавством порядку. 

Рішення про використання Початковою школою освітньої програми, 

розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої 

програми, приймається педагогічною радою Початкової школи. 

     Освітня програма Початкової школи схвалюється педагогічною радою та 

затверджується директором. 

2.10.  Освітня програма Початкової школи має містити: 
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів  освіти на відповідному рівні (циклі ) повної загальної 
середньої освіти в годинах, його розподіл між освітніми галузями за роками 
навчання; 

- навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних 
планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 
перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 

обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної 
мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та /або 
інтегровано з іншими навчальними предметами; 

- перелік модельних навчальних програм, що використовуються Початковою 
школою в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених 
педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з 
навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж 
встановлено відповідними модельними навчальними програмами; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 
- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання; 
- інші освітні компоненти (за рішенням Початкової школи).  

2.11. На основі визначеного в освітній програмі Початкової школи навчального 

плану педагогічна рада складає, а директор Початкової школи затверджує 

річний навчальний план, що конкретизує перелік навчальних предметів 

(інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх 

компонентів та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин 

на навчальний рік). 

2.12. Початкова школа реалізує освітню програму за кошти державного, місцевого 

бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не може 

реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свою освітню 

програму за кошти батьків та/або учнів. 

2.13.   У Початковій школі формуються класи, у т.ч. спеціальні, інклюзивні та інші, 

передбачені законодавством, відповідно до нормативів, встановлених 

Законом України «Про повну загальну середню освіту». 

    Кількість учнів у класі не може становити менше  5 учнів. Зменшення 

кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для 

припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року. 

2.14. Кількість учнів у навчальних приміщеннях Початкової школи має відповідати 

вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів і 

педагогічних працівників на належні, безпечні та здорові умови навчання 

(праці). 
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2.15. Здобуття учнями Початкової школи (незалежно від їх кількості) одного або 

різного віку початкової освіти може забезпечуватися в одному з’єднаному 

класі (класі-комплекті). Освітній процес  у такому випадку може 

організовуватися на основі положення про з’єднаний клас (клас-комплект), 

затвердженого Міністерством освіти і науки України, одним чи кількома 

вчителями або в  будь-якій іншій формі, яка є найбільш  зручна та доцільна  

для  виконання Державного стандарту початкової освіти. Гранична 

наповнюваність класів-комплектів не менше 5 та не більше 12 осіб. 

2.16. Для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів у Початковій школі 

можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включають учнів 

різних років навчання. 

2.17. Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до Початкової 

школи здійснюється за наказом директора Початкової школи за процедурою, 

передбаченою нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України. 

    Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною 

(домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням 

результатів навчання. 

2.18. Зарахування до 1 класу Початкової школи відбувається, як правило, з шести 

років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні 

розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

2.19. Особи з особливими освітніми потребами, які виявили бажання навчатися у 

Початковій школі, можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого 

віку, а тривалість здобуття ними початкової освіти може бути подовжена з 

доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. 

2.20. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами 

інклюзивний клас створюється в обов’язковому порядку. Спеціальний клас 

утворюється директором Початкової школи за погодженням із Засновником 

або уповноваженим ним органом відповідно до порядку, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

    Організація інклюзивного навчання в Початковій школі здійснюється у 

порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

    Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі 

розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається на підставі 

висновку інклюзивно-ресурсного центру. 

     Індивідуальна програма розвитку включає перелік необхідних дитині 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються 

індивідуально та/або в груповій формі. 

    Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з 

особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя. 

    Соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються 

асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або 

уповноваженою ними особою. Асистент учня  допускається до участі в 

освітньому процесі Початкової школи для виконання його функцій виключно 

за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується 

відповідним документом. Умови допуску асистента учня до освітнього 

процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються 

Міністерством освіти і науки України. Рішення про допуск асистента учня до 
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участі в освітньому процесі приймає директор Початкової школи на основі 

укладення відповідного договору між Початковою школою та  асистентом 

учня за згодою батьків. 

    Для організації процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

Початковій школі облаштовуються ресурсні кімнати за рахунок коштів 

державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

2.21. Початкова школа забезпечує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій 

учнів, відповідно до вимог й у порядку, визначених законодавством. 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням 

необхідних для цього ресурсів, наявних у Початковій школі на підставі 
індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що 
розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його 
батьками, схвалюється педагогічною радою Початкової школи, 
затверджується  директором та підписується батьками. 

     Спроможність Початкової школи забезпечити реалізацію індивідуальної 
освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану 
розглядається педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини 
письмової заяви. 

     Оскарження рішень пов’язаних із реалізацією індивідуальної освітньої 
траєкторії в Початковій школі, індивідуального навчального плану та 
індивідуальної програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної 
скарги до директора Початкової школи, Засновника чи уповноваженого ним 
органу відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та/або в 
інший спосіб, визначений законодавством. 

2.22. Відповідно до освітньої програми та річного навчального плану педагогічні 

працівники Початкової школи самостійно добирають  підручники, навчальні 

посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, 

форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання 

статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного  стандарту 

початкової освіти. 

2.23 У позаурочний час у Початковій школі за окремим розкладом може 

організовуватись робота гуртків, індивідуальних та інших занять, що 

спрямовані на реалізацію освітньої програми закладу, задоволення інтересів 

здобувачів освіти, розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

2.24.  Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу Початкової 

школи і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях 

українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовується на 

формування: 

- відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству; 

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; 

нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або 

психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; 

- патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, 

поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних 
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цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, 

усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 

нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної 

доброчесності; 

- громадянської культури та культури демократії; 

- культури  та навичок здорового способу життя, екологічної культури, 

дбайливого ставлення до довкілля; 

- прагнення та утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди, між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, 

шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; 

- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, 

сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників 

становлення особистості. 

    Єдність навчання, виховання і розвитку учнів Початкової школи 

забезпечується  спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

2.25.  Основними видами оцінювання результатів навчання учнів Початкової школи 

є формувальне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, 

державна підсумкова атестація. 

             Формувальне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 

Початкової школи на предмет відповідності вимогам навчальної програми, 

вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники 

закладу. Підсумкове оцінювання за сімейною (домашньою) формою 

здійснюється не менше двох разів на рік. 

             Оцінювання результатів навчання учнів Початкової школи здійснюється за 

системою оцінювання та загальними критеріями, визначеними 

законодавством.  

             Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі Початкової школи 

щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.  

             Державна підсумкова атестація на відповідність результатів навчання 

Державному стандарту початкової освіти проводиться для всіх учнів 

Початкової школи, які завершили здобуття початкової освіти (крім випадків 

визначених законодавством), з предметів, визначених Міністерством освіти і 

науки України. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової 

атестації визначає Міністерство освіти і науки України. 

             У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної 

підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою 

Початкової школи учень має право до початку нового навчального року 

пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі 

повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової 

атестації педагогічна рада Початкової школи спільно з батьками учня до 

початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та 

умов подальшого здобуття таким учнем початкової освіти. 

             У разі вибуття учня Початкової школи з причин, визначених законодавством, 

оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково. 
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             Оцінювання результатів навчання учнів Початкової школи здійснюється 

виключно педагогічними працівниками. 

             Оцінювання результатів навчання учнів Початкової школи з особливими 

освітніми потребами здійснюється згідно із загальними критеріями та з 

урахуванням індивідуального навчального плану ( за наявності). 

2.26.   Облік відвідування та результатів навчання здобувачів освіти  Початкової 

школи ведеться в класних журналах та інших облікових документах 

відповідно до інструкцій, затверджених в установленому порядку. 

2.27. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня на 

підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

учні Початкової школи отримують свідоцтва про початкову освіту, бланки 

яких виготовлені Початковою школою або Засновником з присвоєнням їм 

відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти. 

2.28 За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, 

культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів Початкової школи 

можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального 

заохочення і відзначення. 

           Види та форми заохочення  (відзначення) учнів Початкової школи 

визначаються положенням, що затверджується педагогічною радою закладу. 

             Рішення про заохочення  (відзначення) учнів Початкової школи ухвалює 

педагогічна рада. Рішення про заохочення (відзначення) учнів Початкової 

школи приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, 

з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

             Засновник, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть 

заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів Початкової 

школи. 

2.29. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів 

освіти забороняється. 

III. Учасники освітнього процесу 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Початковій школі є: 

- учні; 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники Початкової школи; 

- батьки учнів (особи, які їх заміняють); 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

3.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі  здійснюється 

за рішенням директора Початкової школи. Відповідальність за зміст таких 

заходів несе директор Початкової школи. 
3.3. Не можуть працювати в Початковій школі або залучатися до участі в 

освітньому процесі особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи 
статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням 
дитини. 

3.4. Права та обов’язки учнів Початкової школи: 

3.4.1. Учні Початкової школи мають право на: 
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- навчання впродовж життя й академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію;  

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- на визнання результатів навчання, передбачених освітньою програмою 

закладу, що були здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- на свободу творчої, 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 й експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та 
агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

- користування книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 
порядку, встановленому Початковою школою відповідно до спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 
освітньому процесі; 

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

освітніми потребами та з соціально незахищених верств населення; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту та спеціальними законами. 

3.4.2.   Учні Початкової школи зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його 

наявності),  дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти 

результатів навчання, передбачених Державним стандартом початкової освіти; 

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

процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 

довкілля; 

- дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Початкової школи. 

3.4.3. Учні Початкової школи мають інші права та обов’язки, передбачені законодавством 

та цим  Статутом. 

3.4.4. Засновнику та працівникам Початкової школи, органам державної влади та 

місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів 

Початкової школи до участі в заходах, організованих не передбаченими 

законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, 

релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених 

статтею 31 Закону України «Про освіту». 

Учні Початкової школи можуть залучатися до участі в заходах, 

організованих громадськими об’єднаннями, виключно за згодою їх батьків. 

3.4.5. Залучення учнів Початкової школи до самообслуговування та суспільно-корисної 

праці допускається лише за їх згодою або згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, 

відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

3.4.6.  Учням Початкової школи можуть надаватися матеріальна допомога, академічні та 

соціальні стипендії за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів юридичних 

та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. 
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3.4.7.  Учні Початкової школи мають право на отримання додаткових 

індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних 

предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, та з яких рівень 

досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів 

навчання учнів відповідного року навчання. 
3.4.8. Учні Початкової школи підвозяться до місця навчання та у зворотному 

напрямку (до місця проживання) відповідно до порядку, затвердженого 
Засновником, за кошти місцевого бюджету. 

3.4.9.  Учні Початкової школи  з особливими освітніми потребами здобувають 

початкову освіту в порядку, встановленому законодавством України. 

3.4.10. Харчування учнів Початкової школи здійснюється відповідно до Закону 

України «Про освіту» та інших актів законодавства. Відповідальність за 

організацію харчування, додержання вимог санітарного законодавства, 

законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на 

Засновника та директора Початкової школи. Норми та порядок організації 

харчування встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

3.4.11. Початкова  школа створює безпечне освітнє середовище з метою 

забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку 

учнів, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу 

життя. 

3.4.12. Учні Початкової школи забезпечуються медичним обслуговуванням, що 

здійснюється медичними працівниками місцевих закладів охорони здоров’я 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3.5. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього   процесу в Початковій школі: 
3.5.1. На посади педагогічних працівників Початкової школи приймаються особи, 

які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, 
вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють 
державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та 
осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я 
яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. 
     Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 

3.5.2. Педагогічні працівники Початкової школи мають права, визначені Законами 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», законодавством, 
колективним договором, трудовим договором та/або цим  Статутом. 

3.5.3. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами 
відповідно до вимог Закону України «Про повну  загальну середню освіту»  та 
законодавства про працю. 

    Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується 
пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються 
строком від одного до трьох років. 

3.5.4. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів та 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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навчання: 

-    користування книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 

порядку, встановленому Початковою школою відповідно до спеціальних законів; 

-    підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

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

організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників; 

-   доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

-   відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

-   справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

-   захист професійної честі і гідності; 

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

Початкової школи; 

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

зарахуванням до стажу роботи; 

-   забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для 

індивідуального і кооперативного будівництва; 

-   забезпечення службовим житлом з усіма зручностями у порядку, передбаченому 

законодавством; 

-   безпечні і нешкідливі умови праці; 

-   подовжену оплачувану відпустку; 

-   участь у громадському самоврядуванні Початкової школи; 

-   участь у роботі колегіальних органів управління Початковою школою; 

-   держані гарантії, визначені законодавством про освіту. 

3.5.5. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їх батьками; 

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також 

дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої 

діяльності, визначених  ст. 6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

-    постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність; 

-   виконувати освітню програму для досягнення здобувачами 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; 

-   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, 
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толерантності, працелюбства; 

-   формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватися 

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 

Початкової школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим 

звичкам; 

-    виконувати вимоги установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

Початкової школи, свої посадові обов’язки. 

3.5.6. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду 

педагогічного працівника Початкової школи, протягом першого року роботи повинні 

пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру 

затверджується Міністерством освіти і науки України. 

  Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора 

Початкової школи, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного 

працівника. 

  Педагогічна інтернатура  передбачає заходи, що забезпечать здобуття та/або 

вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом 

першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема: 

    супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного 

працівника (педагога-наставника); 

    різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання 

відповідної літератури тощо). 

  Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного 

працівника з досвідом педагогічної діяльності не менше 5 років за відповідною 

спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціалізацією чи 

спеціалізацією). 
  Відповідно до рішення директора Початкової школи педагогічному 
працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається 
доплата відповідно до законодавства. 

3.5.7. Робочий час педагогічного працівника Початкової школи включає час, 
необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, 
організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої 
трудовим договором та/або посадовою інструкцією. 
  Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою 
інструкцією, яка затверджується директором Початкової школи відповідно до 
вимог законодавства. 

3.5.8. Педагогічна діяльність вчителя включає: 
1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на 

одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень; 
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2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у 
співвідношенні до тарифної ставки відповідно до встановлених 
законодавством розмірів: класне керівництво, перевірка навчальних 
робіт учнів; завідування майстернями чи навчальними кабінетами, 
робота з бібліотечним фондом підручників,  робота в інклюзивних 
класах (групах),  проведення позакласної роботи з учнями; 

3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, 
організаційної) діяльності, передбачені Законом України «Про повну 
загальну середню освіту» та іншими актами законодавства, трудовим 
договором та/або посадовою інструкцією. За інші види педагогічної 
діяльності законодавством, Засновником та/або Початковою школою 
можуть встановлюватися доплати. 

   За педагогічні звання педагогічним працівникам встановлюються 
підвищення посадового окладу у порядку, визначеному законодавством. 
    Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, 
підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та 
умови їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України. 
   Засновник  та/або  Початкова школа мають право встановлювати додаткові 
види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень. 

3.5.9. Розподіл педагогічного навантаження у Початковій школі затверджується  
директором відповідно до вимог законодавства. 
   Педагогічне навантаження педагогічного працівника обсягом менше норми   
встановлюється за його письмовою згодою. 
  Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом, або за 
письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства 
про працю. 

      Розміри тарифних ставок та посадових окладів педагогічних та інших 
працівників Початкової школи визначаються відповідно до нормативних актів 
Кабінету Міністрів України. 

3.5.10.Оплата праці педагогічних та інших працівників Початкової школи 
здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту»   та інших актів законодавства. 

3.5.11. Педагогічні працівники Початкової школи в обов’язковому порядку підлягають 

атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до 

положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

3.5.12. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу Початкової 

школи, визначаються законодавством, відповідними договорами, посадовими 

інструкціями та цим Статутом. 

3.5.13. Відволікання педагогічних та інших працівників Початкової школи від виконання 

професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених 

законодавством. 

3.5.14. Працівники Початкової школи, винні у порушенні цього Статуту, посадових 

обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність згідно з 

законодавством. 

3.5.15. Оплата праці працівників Початкової школи здійснюється за рахунок державного 

та/або місцевого бюджетів, власних надходжень, грантів, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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3.5.16. Педагогічним та іншим працівникам за рахунок власних надходжень Початкової 

школи      може  надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-

побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються колективним 

договором. 

3.6.       Права та обов’язки батьків учнів Початкової школи: 

3.6.1.    Батьки учнів Початкової школи мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права і законні інтереси здобувачів освіти; 

- звертатися до Початкової школи, органів управління освітою з питань освіти; 

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

відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні Початкової школи, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Початковій школі та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти і надавати згоду на участь у 

них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність Початкової школи, результати навчання 
своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати 
оцінювання якості освіти у Початковій школі та її освітньої діяльності; 

- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням 
з директором Початкової школи. 

3.6.2.     Батьки учнів Початкової школи 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 передбачених 

нею результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й 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 житія 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 цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Початкової 

школи. 
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3.6.3.    Початкова школа зобов’язана поважати право батьків виховувати своїх дітей 

відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати відповідні 

переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно 

порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу. 

3.6.4.    Інші права й обов’язки батьків учнів Початкової школи можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

 

 IV. Управління закладом 

 

4.1.   Повноваження Засновника Початкової школи: 
4.1.1. Права та обов’язки Засновника  Початкової школи визначаються Законами 

України «Про  освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими 
актами законодавства. 

4.1.2.   Повноваження Засновника та  уповноваженого ним органу управління освітою: 

4.1.2.1.Засновник: 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу 

закладу освіти, укладає засновницький договір у випадках, визначених 

законом; 

- затверджує установчі документи Початкової школи, їх нову редакцію та зміни 

до них; 

- закріплює територію обслуговування; 

- забезпечує доступність здобуття освіти для всіх громадян, що проживають на 

відповідній території; 

- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу; 

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором Початкової 

школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством; 

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором Початкової 

школи з підстав та у порядку, визначених законодавством; 

- затверджує за поданням Початкової школи стратегію її розвитку; 

- фінансує виконання стратегії розвитку Початкової школи, у тому числі 

здійснення закладом інноваційної діяльності в межах кошторисних 

призначень міського бюджету; 

- утворює та ліквідовує структурні підрозділи Початкової школи; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Початкової 

школи. 

4.1.2.2. Уповноважений орган: 
- затверджує кошторис Початкової школи, у т.ч. обсяг коштів, що 

передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та 

контролює його виконання; 

- організовує та забезпечує проведення конкурсу на посаду директора 

Початкової школи; 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Початкової 

школи; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) 

за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри,  стану здоров’я, інвалідності, 

особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, 

релігійних та інших переконань, місця проживання, мови спілкування,  
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етнічного та соціального походження, складних життєвих обставин, сімейного 

та майнового стану, наявності судимості, за мовними або іншими ознаками; 

- сприяє проведенню інноваційної діяльності; 

- забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які 

беруть участь в освітньому процесі, здобувачів освіти; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та інших актів 

законодавства. 

4.1.3. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не має права втручатись 

у діяльність Початкової школи, що здійснюється нею у межах її автономних прав, 

визначених законодавством і цим Статутом. 

4.1.4. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не можуть делегувати 

свої повноваження директору, педагогічній чи піклувальній раді, органам 

громадського самоврядування Початкової школи. 

4.1.5. Засновник Початкової школи зобов’язаний забезпечити: 

- створення умов для здобуття учнями Початкової школи  освіти на рівні 

Державного стандарту початкової освіти; 

-  утримання та розвиток Початкової школи, її матеріально-технічної бази на рівні, 

достатньому для виконання вимог Державного стандарту початкової освіти, 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці, педагогічних та інших 

працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо; 

- можливість учням продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі 

реорганізації чи ліквідації Початкової школи; 

-  створення в Початковій школі інклюзивного освітнього середовища, дотримання 

принципів універсального дизайну й розумного пристосування під час 

проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень 

Початкової школи; 

- пільговий проїзд здобувачів освіти та педагогічних працівників Початкової школи, 

до місця навчання і додому у визначених ним порядку та розмірах за рахунок 

видатків місцевого бюджету. 

4.2.    Повноваження директора Початкової школи: 
4.2.1. Директором Початкової школи може бути особа, яка 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, пройшла конкурсний відбір 
та визнана переможцем конкурсу відповідно до  Закону України «Про повну 
загальну середню освіту». 

    Повноваження директора Початкової школи визначаються законодавством 
та    цим Статутом. 

4.2.2. Не може обіймати посаду директора Початкової школи особа, яка: 
1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 
2) має судимість за вчинення злочину; 
3) позбавлена права обіймати відповідну посаду; 
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4)за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного 
правопорушення; 

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, 
пов’язаного з корупцією; 

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення 
влади". 

4.2.3. Директор Початкової школи має право: 
- діяти від імені Початкової школи без довіреності та представляти її  у 

відносинах з іншими особами; 
- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої 

діяльності Початкової школи; 
- приймати рішення щодо діяльності Початкової школи в межах 

повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим 
договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном 
Початкової школи  та її коштами; 

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади 
працівників Початкової школи, визначати їхні посадові обов’язки, 
заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також 
вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно 
до вимог законодавства; 

- визначати режим роботи Початкової школи; 
- ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом питання 

щодо створення або ліквідації структурних підрозділів Початкової школи; 
- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 

виконання; 
- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними 

особами відповідно до своєї компетенції; 
- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, 
зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації 
Початкової школи; 

- приймати рішення з інших питань діяльності Початкової школи. 
4.2.4. Директор Початкової школи зобов’язаний: 

- здійснювати безпосереднє управління закладом; 
- нести відповідальність за освітню, кадрову,  фінансово-господарську                 

та іншу   діяльність закладу освіти; 
- виконувати Закони України  «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та 
контролювати їх виконання працівниками Початкової школи, зокрема в 
частині організації освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність Початкової школи; 
- розробляти проект кошторису та подавати його Засновнику або 

уповноваженому ним органу на затвердження; 
- надавати щороку Засновнику  або уповноваженому ним органу пропозиції 

щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність Початкової школи в 
межах затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Початкової 
школи; 

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Початкової школи; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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- затверджувати посадові інструкції працівників Початкової школи; 
- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 
- затверджувати освітню програму  Початкової школи відповідно до  Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»; 
- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод 
педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або 
індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби 
індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти в Початковій школі, забезпечити її створення та функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 
виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) 
освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 
навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 
навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти, 
індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 
планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 
освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками; 

- забезпечити звітування один раз на рік перед Засновником про діяльність 
закладу у сфері організаційної, кадрової, академічної та фінансової 
автономії у термін та у формі, визначеній Засновником, а  також 
оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Початкової школи та 
уповноваженого органу; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 
нагляду (контролю) за діяльністю Початкової школи; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 
самоврядування в Початковій школі; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 
здорового способу життя учнів та працівників Початкової школи; 

- створювати в Початковій школі безпечне освітнє середовище, 
забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, 
вимог техніки безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів 
відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Початкової школи, 
зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог 
законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших 
законів України; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 
заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно 
до вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 
відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах  колективу про свою роботу та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19


109 

 

виконання стратегії розвитку Початкової школи; 
- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 

Засновником, цим Статутом, колективним договором, строковим 
трудовим договором. 

       Директор Початкової школи зобов’язаний протягом першого року після 
призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської 
діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин. 

4.2.5. Директор Початкової школи має права та обов’язки педагогічного працівника, 
визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за 
виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом  і строковим 
трудовим договором. 

4.2.6. Директор Початкової школи призначається  на посаду Баранівським міським 
головою за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог 
Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про 
конкурс, затвердженого Засновником. 

    Рішення про проведення конкурсу приймається Засновником або 
уповноваженим ним органом: 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового 
договору, укладеного з директором Початкової школи; 

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення 
договору, укладеного з директором Початкової школи, чи визнання 
попереднього конкурсу таким, що не відбувся. 

   Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті 

Засновника або уповноваженого ним органу та на вебсайті Початкової школи 

наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу. 

   У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь 

представники органів громадського самоврядування Початкової школи. 

4.2.7. Баранівський міський голова укладає контракт з директором Початкової школи при 

призначенні його на посаду.  У контракті визначаються  права директора, строк 

найму, обов’язки й відповідальність перед Засновником і трудовим колективом, 

умови його матеріального та соціального забезпечення з урахуванням гарантій, 

передбачених чинним законодавством. 

4.2.8. У разі тимчасової відсутності директора Початкової школи  (відрядження, хвороба, 

відпустка або інші поважні причини) його обов’язки виконує один із педагогічних 

працівників, на якого покладені обов’язки наказом директора. 

У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, 

покладання виконання обов’язків директора здійснюється наказом уповноваженого 

органу управління освітою. 

4.2.9. Директор Початкової школи звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку 

трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов 

укладення трудового договору. 

   Припинення трудового договору з директором Початкової школи у зв’язку із 

закінченням  строку його дії  або його дострокове розірвання здійснюється 

відповідною посадовою особою Засновника або керівником уповноваженого ним 

органу з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю. 

 Підставами для дострокового звільнення директора Початкової школи є: 

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо 

мови освітнього процесу; 

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке 

набрало законної сили; 

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків директора 

Початкової школи, визначених Законом України «Про повну загальну 

середню освіту»; 

- несвоєчасне звітування у порядку, визначеному Статутом перед 

Засновником про діяльність закладу; 

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, 

виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу 

державного нагляду (контролю). 

У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з 

інших причин начальник уповноваженого органу управління освітою своїм наказом 

призначає тимчасово виконуючого обов’язки директора на період до призначення 

директора Початкової школи в порядку, встановленому чинним законодавством. 

4.3.      Повноваження педагогічної ради: 
4.3.1.  Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління 

Початковою школою.  Повноваження педагогічної ради визначаються  
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

4.3.2. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 
працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях 
педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Початкової школи. 

4.3.3. Педагогічна рада Початкової школи: 
- схвалює стратегію розвитку Початкової школи та річний план роботи; 
- схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її  виконання; 
- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 
- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 
- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 

відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, 
а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів 
та інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи 
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та 
затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника, отриманих ним  поза закладами освіти, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню 
діяльність за акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес 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; 

-  може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської 
акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності 
Початкової школи; 

-   розглядає інші питання, віднесені законодавством або цим Статутом до 
повноважень Початкової школи. 
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4.3.4.  Засідання педагогічної ради Початкової школи є правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються 
більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 
педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються 
протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної 
ради. 

4.3.5. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію 
наказами директора Початкової школи та є обов’язковими до виконання всіма 

учасниками освітнього процесу у Початковій школі. 
4.4. Громадське самоврядування в Початковій школі - це право учасників освітнього 

процесу як безпосередню, так і через органи громадського самоврядування брати 

участь у вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в 

Початковій школі, захисту' своїх прав й інтересів, організації дозвілля та 

оздоровлення, брати участь в громадському нагляді (контролі) й в управлінні 

Початковою школою в межах повноважень, визначених законодавством та цим 

Статутом.  
                Громадське самоврядування та державно-громадське управління Початковою 

школою здійснюється на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань 

та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 

     У Початковій школі можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування. 

   Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів 

громадського самоврядування Початкової школи визначаються Законом України 

«Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

     У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування  Початкової школи 

не мають права втручатися представники іншого органу громадського 

самоврядування Початкової школи 

4.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Початкової школи є 

загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік та 

формуються з уповноважених представників  працівників Початкової школи та 

батьків учнів, громадськості. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів 

присутніх. 

Право скликати загальні збори мають Засновник або уповноважений ним орган 

управління освітою,  директор Початкової школи, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості. 

     Загальні збори: 

- щорічно заслуховують звіт директора, дають оцінку його діяльності 
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відкритим або таємним голосуванням; 

- розглядають найважливіші питання діяльності Початкової школи; 

- вносять пропозиції про заохочення членів трудового колективу та учнів; 

- порушують клопотання перед Засновником про розривання трудового 

контракту з директором Початкової школи у разі невиконання ним свої 

посадових обов’язків, ініціюють проведення позапланового інституційного 

аудиту Початкової школи . 
              Інформація про час і місце проведення загальних зборів  колективу 

Початкової школи розміщується на дошці оголошень та оприлюднюється на 
офіційному вебсайті Початкової школи або Засновника не пізніше ніж за один 
місяць до дня їх проведення. 

4.4.2. Вищим органом громадського самоврядування працівників Початкової школи 
є загальні збори трудового колективу. 
 Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок 
прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, 
інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються 
статутом і колективним договором  Початкової школи. 

            Загальні збори трудового колективу: 
- розглядають та схвалюють проект колективного договору; 
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 

комісії з трудових спорів; 
- обирають комісію з трудових спорів. 
  Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань 
охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством. 

     Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на 
засіданні та секретарем. 

 Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 
повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Початкової 
школи. 

4.4.3. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів Початкової школи 
як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою 
захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 
громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом 
України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

      Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування 
(в межах класу, Початкової школи, за інтересами тощо). 

    Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 
що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування Початкової школи. 

    Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 
виключно на добровільних засадах. 

    Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 
освітнього процесу та/або діяльності Початкової школи можуть бути 
реалізовані виключно за рішенням директора Початкової школи, якщо таке 
рішення не суперечить законодавству. 

    Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні 
призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи 
обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні 
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інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських 
рішень, що не відповідають законодавству. 

    Органи батьківського самоврядування Початкової школи мають право, але 
не зобов’язані оформлювати свої рішення відповідними протоколами. 
 Працівники Початкової школи не мають права втручатися в діяльність 
батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань 
органів батьківського самоврядування. 

4.4.4. За рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути створена 

піклувальна рада Початкової школи. 
            Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

Початкової школи, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її 
діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 
використанням, ефективній взаємодії Початкової школи з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими 
об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

     Піклувальна рада: 
- аналізує та оцінює діяльність Початкової школи та її директора; 
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

Початкової школи й аналізує стан їх виконання; 
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

законом; 
- проводить моніторинг виконання кошторису  Початкової школи і 

вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором Початкової школи; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового 
інституційного аудиту Початкової школи; 

- може вносити Засновнику Початкової школи подання про заохочення 
директора Початкової школи  або притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності з підстав, визначених законом; 

-     здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом та законодавством. 
    Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим ним 

органом з урахуванням пропозицій органів управління  Початковою школою, 
органів громадського самоврядування Початкової школи, депутатів 
Баранівської міської ради. 

    До складу піклувальної ради не можуть входити  працівники Початкової 
школи. 
    Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого 
складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її 
затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 
піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються 

протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та 
секретар. 

    Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних 
органів управління Початкової школи з правом дорадчого голосу. 

    Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником. 
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V.   Забезпечення якості освіти  

 

5.1.   Внутрішня система забезпечення якості освіти формується Початковою 
школою на основі методичних рекомендацій, розроблених центральним 
органом із забезпечення якості освіти і затверджених Міністерством освіти і 
науки України,  та включає механізми забезпечення академічної 
доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення 
академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних 
працівників й учнів за конкретні порушення академічної доброчесності. 

5.2.  Кожен учасник освітнього процесу Початкової школи зобов’язаний 
дотримуватися академічної доброчесності. 

      Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Початковій 
школі формуються відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням 
особливостей, визначених  Законом України  «Про повну загальну середню 
освіту». 

 5.2.1. Директор та інші педагогічні працівники  Початкової школи забезпечують 
дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї 
компетенції. 

 5.2.2. Порушеннями академічної доброчесності в освітньому процесі Початкової 
школи є академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом України «Про 
освіту», а також такі форми обману, як: 

 -  надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням 
під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та 
річного), державної підсумкової атестації,  не передбаченої умовами та/або 
процедурами їх проходження; 

           - використання учнем під час контрольних заходів непередбачених   
допоміжних матеріалів та/або технічних засобів; 

-  проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших 
осіб; 

-  необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під 
час атестації чи сертифікації. 

5.2.3. Педагогічні працівники Початкової школи, стосовно яких встановлено факт 
порушення  академічної доброчесності: 

1) не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення 
і підвищення якості освіти, учнівських  змагань; 

2) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 
підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного 
звання; 

3) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші 
заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року; 

4)  можуть бути позбавлені педагогічного звання. 
 5.2.4. Факт порушення академічної доброчесності враховується під час: 

- вирішення питання про притягнення педагогічного працівника 
Початкової школи до дисциплінарної відповідальності; 

- конкурсного відбору на посаду директора Початкової школи. 
5.2.5. За порушення академічної доброчесності до учня Початкової школи може бути 

застосовано такі види академічної відповідальності: 
1) зауваження; 
2) повторне проходження підсумкового оцінювання; 
3) повторне проходження державної підсумкової атестації; 
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4) повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 
програми; 

5) позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності 
призових місць на учнівських змаганнях, турнірах,  конкурсах. 

 5.2.6. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником 
Початкової школи академічної доброчесності та визначення виду академічної 
відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його 
законного представника. 

 5.2.7. Рішення про академічну відповідальність учнів Початкової школи приймає 
педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, 
або педагогічна рада відповідно до положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти. 
   Рішення про позбавлення учнів Початкової школи  призових місць на 
учнівських змаганнях, турнірах, конкурсах, отриманих із порушенням 
академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), який їх надав 
(присвоїв) у порядку, визначеному законодавством. 

5.2.8. Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів і 
педагогічних працівників Початкової школи, повинні бути співмірними із 
вчиненими правопорушеннями. За одне порушення може бути застосовано 
лише один із видів академічної відповідальності. 

              Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути 
оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти Початкової школи. 

5.3.   Початкова школа зобов’язана створити умови  для виконання учнями вимог 
Державного стандарту початкової освіти. 

5.4.   Атестація педагогічних працівників Початкової школи здійснюється 
відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту» та в порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

     За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 
працівника Початкової школи займаній посаді, присвоюється або 
підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне 
педагогічне звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних 
працівників визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5.  Педагогічні працівники Початкової школи мають право на проходження 
сертифікації, яка здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних 
працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють 
методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та 
сприяють їх поширенню. 

    Засади сертифікації педагогічних працівників визначаються Законом 
України «Про освіту». 

5.5.1.  Порядок  проходження сертифікації визначається законодавством 
5.5.2.  Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники Початкової 

школи, які працюють не менше двох років  та мають педагогічне 
навантаження. 

      Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно 
один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, 
має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік. 

5.5.3. Педагогічні працівники Початкової школи, які отримали сертифікат: 
отримують щомісячну доплату в розмірі, встановленому законодавством, 

протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно 
яких встановлено факт порушення академічної доброчесності); 
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    впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові 
освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним 
працівникам (здійснюють супервізію); 

можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням 
якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій 
у системі освіти. 

5.5.4. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації 
педагогічним працівником Початкової школи, а також є підставою для 
присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного 
звання. 

5.6.   Зовнішнє оцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти  Початкової 
школи здійснюється у формі інституційного  аудиту, що проводиться 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади   із 
забезпечення якості освіти, у плановому порядку не більше одного разу на 10 
років. 

5.6.1   У позаплановому порядку інституційний аудит в Початковій школі  може бути 
проведений за ініціативою Засновника, директора, педагогічної ради, 
загальних зборів або піклувальної ради Початкової школи. 

5.6.2. Директор Початкової школи має право подати до центрального органу 
виконавчої влади із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення 
щодо висновку та рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх 
отримання. 

5.6.3. Висновок про якість освітньої та управлінської діяльності Початкової школи 
та рекомендації щодо вдосконалення її діяльності оприлюднюються на 
вебсайті Початкової школи, Засновника у встановлені законодавством строки. 

5.6.4. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Початкової школи 
вимогам законодавства і визначення строку для усунення порушень до 
директора Початкової школи не застосовуються заохочення (премії, нагороди, 
інші заохочувальні виплати тощо) до моменту виправлення недоліків. 

5.7.   Громадська акредитація Початкової школи проводиться за ініціативою  
директора Початкової школи  відповідно до вимог Закону України «Про 
освіту» за рахунок коштів Засновника, інших джерел, не заборонених 
законодавством, та з урахуванням особливостей, визначених Законом України 
«Про повну загальну середню освіту». 

             Громадська акредитація здійснюється юридичними особами, 
акредитованими у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки 
України, з урахуванням вимог до проведення інституційного аудиту закладів 
загальної середньої освіти. 

5.7.1.Успішні результати громадської акредитації Початкової школи засвідчуються 
сертифікатом, що є чинним протягом п’яти років. 

Інформація про проведення та результати громадської акредитації 
Початкової школи оприлюднюється на вебсайті Початкової школи та/або 
Засновника протягом 10 днів з дня видачі сертифіката і надсилається до 
центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти. 

5.8.  Кожен педагогічний працівник Початкової школи щороку підвищує свою 
кваліфікацію відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту». 

5.8.1. Кожному педагогічному працівникові Початкової школи ґарантується право 
підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, 
розташованому на території Житомирської області, що не обмежує його право 
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обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї 
кваліфікації. 

5.8.2. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника Початкової школи протягом п’яти років, яка 
оплачується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, не може 
бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості 
годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і 
практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми 
потребами. 

             Педагогічним працівникам Початкової школи відшкодовуються відповідно 
до законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення 
кваліфікації. 

5.8.3. На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада Початкової 
школи формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, 
форму, суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки 
проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками 
Початкової школи. 

 
IV. Матеріально-технічна база 

6.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном Початкової 
школи визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту» та іншими актами законодавства. 

6.2. Майно Початкової школи складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), 

а також інші цінності, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, вартість яких 

відображається в самостійному балансі Початкової школи. 

6.3. Майно Початкової школи належить їй на праві власності, повного господарського 

відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення 

про утворення, цього Статуту та укладених угод. 

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Початкової школи 

може проводитися лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, 

завдані Початковій школі внаслідок порушення її майнових прав іншими 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 

законодавства. 

6.5.  Для забезпечення освітнього процесу база Початкової школи складається із 

навчальних кабінетів,  спортзалу, медіатеки, їдальні. 

6.6.  Майно Початкової школи не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім     

призначенням. 

6.7. Початкова школа відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими    природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм 

їх охорони. 

VIІ. Фінансово-господарська діяльність 

7.1. Початкова школа провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 
до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів. 

7.2. Фінансова автономія Початкової школи в частині використання бюджетних 
коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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кошторисом обсягів, зокрема на: 
- формування структури Початкової школи та її штатного розпису; 
- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, 
преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд Початкової 
школи;  

- оплату підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 

(господарських договорів) для забезпечення діяльності Початкової 
школи. 

7.3. Джерелами формування кошторису Початкової школи  є: 

- кошти державного та/або місцевого бюджету, що надходять у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування повної загальної середньої освіти 

для забезпечення вивчення предметів у обсязі державних стандартів освіти, 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та інші цілі, визначені 

законодавством; 
- кошти, отримані за надання платних освітніх та інших послуг;  
- кошти, отримані за надання послуг з організації гарячого харчування 

учнів; 
- доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені законодавством. 

7.4. Початкова школа є неприбутковою установою. Доходи спеціального фонду від 
платних послуг Початкової школи використовуються виключно для 
фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

7.5.  Одержання  Початковою школою власних надходжень не є підставою для 
зменшення обсягу її бюджетного фінансування. 

7.6. Порядок діловодства та  бухгалтерського обліку в Початковій школі 

визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням 

директора Початкової школи бухгалтерський облік може здійснюватися 

самостійно закладом або в інших не заборонених законодавством формах. 
7.7.   Початкова школа може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 

затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник  має право затверджувати 
перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

               Директор Початкової школи визначає перелік платних освітніх та інших 
послуг, що надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та 
порядку надання кожної з них, їх вартості та особи, відповідальної за їх 
надання.  

             Початкова школа  не може надавати (повністю чи частково) платні освітні 
послуги для досягнення  учнями результатів навчання (компетентностей), 
визначених Державним стандартом початкової освіти. 

             У Початковій школі під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення 
результатів навчання, передбачених освітньою програмою Початкової школи, 
не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги. 

            Учні Початкової школи  та їх батьки можуть отримувати в Початковій школі 
платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах. 

7.8.   Штатний розпис Початкової школи розробляється на основі типових штатних 
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нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством 
освіти і науки України, та затверджується директором за погодженням із 
уповноваженим органом Засновника. 

7.9. Кошти Початкової школи зберігаються на її рахунках в установах банків. 

Початкова школа самостійно розпоряджається доходами від провадження 

господарської та іншої діяльності, передбаченої цим Статутом. 

7.10. Фінансова звітність про діяльність Початкової школи встановлюється та 

проводиться відповідно до законодавства. 

 
VIII. Міжнародне співробітництво 

8.1.    Початкова школа  за наявності належної матеріально-технічної бази та 

фінансових ресурсів має право проводити міжнародний учнівський та 

педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати 

відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та 

освітніми асоціаціями. 

8.2.    Початкова школа має право відповідно до чинного законодавства укладати 

угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 

8.3.    Початкова школа має право провадити зовнішньоекономічну діяльність 

відповідно до законодавства на основі договорів, укладених нею з іноземними 

юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, 

провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних 

підприємств (установ). 

8.4.    Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної 

діяльності використовуються Початковою школою для забезпечення власної 

діяльності, визначеної цим Статутом. 

8.5.    Участь Початкової школи в міжнародних програмах, проектах, учнівських та 

педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 

 
ІХ. Контроль за діяльністю закладу 

9.1.    Державний контроль за діяльністю Початкової школи здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту». 

9.2. Державний контроль здійснює центральний орган виконавчої влади із    

забезпечення якості освіти у формі інституційного аудиту один раз на 10 

років. Інституційний аудит включає планову перевірку ліцензійних умов. 

9.3. Контроль за діяльністю Початкової школи здійснює Засновник або 

уповноважений ним орган, інші органи та служби у межах повноважень, 

наданих їм чинним законодавством. 

 
X. Реорганізація або ліквідація закладу 

10.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Початкову школу 

відповідно до вимог законодавства України. 
10.2. Реорганізація Початкової школи відбувається шляхом злиття, приєднання, 

поділу, виділення, укрупнення. 
10.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а 



120 

 

у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною 
комісією, призначеною цим органом. 

10.4.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо 

  управління Початковою школою. 

10.5.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Початкової школи, виявляє її 

дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс 

і представляє його Засновнику. 

10.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Початкової школи переходять 

до    правонаступників відповідно до чинного законодавства, 

10.7.   При реорганізації чи ліквідації Початкової школи  працівникам гарантується 

дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про 

працю. 

 
XІ. Заключні положення 

11.1.   У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

11.2.   Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються Органом 

управління майном та реєструється відповідно до  чинного законодавства 

України. 

11.3.    Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрацій' 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

 
Секретар  ради                                                                              Володимир ЗАРЕМБА 
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34проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

 

32 сесія 8-го скликання 

 

 28 липня 2022 року          №  

 

Про  затвердження статуту  

Смолдирівської гімназії 

Баранівської міської ради  

в новій редакції 

 

Відповідно до  ст. 26, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська 

рада   

        

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до статуту Смолдирівської гімназії Баранівської міської 

ради та затвердити його в новій редакції  (додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради 

уповноваженим органом Засновника з управління Смолдирівською 

гімназією Баранівської міської ради. 

3. Уповноважити директора Смолдирівської гімназії Баранівської міської 

ради (Мисько Л.С.) провести державну реєстрацію змін до відомостей 

про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.  

 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 32 сесії  

8 скликання № 

від 28.07.2022 року 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 СМОЛДИРІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(у новій редакції) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2022 р. 



123 

 

 

 
І. Загальні положення 

1.1.  Смолдирівська гімназія Баранівської міської ради перебуває в комунальній 

власності територіальної громади в особі Баранівської міської ради 

відповідно до рішення сесії Баранівської міської ради від 17 лютого 2017р. 

№95.  

1.2.  Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської 

ради (далі - Засновник). 
1.3.     Повне найменування: Смолдирівська гімназія  Баранівської міської ради 

           Скорочене найменування: Смолдирівська гімназія. 

           Юридична адреса: вул. Лесі Українки, 1,  с. Смолдирів,  ,Житомирська 

область, 12742. 
1.4.  Уповноважений орган управління Смолдирівською гімназією  (далі – 

Гімназія) визначається окремим рішенням Засновника. 

1.5.  Гімназія є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, 

офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного казначейства та 

самостійний баланс. 

   Гімназія має право набувати  майнові й немайнові права, нести обов'язки, 

виступати стороною в судовому процесі, мати у власності кошти та інше 

майно відповідно до законодавства. 

1.6. Гімназія  провадить освітню діяльність на рівні базової середньої освіти на 

підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку. 

1.7.  Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

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

нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської міської ради 

та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами 

уповноваженого органу Засновника та цим Статутом. 

1.8.  Гімназія самостійно ухвалює рішення й здійснює діяльність у межах своєї 

компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 

1.9.  Гімназія гарантує особі право на здобуття базової середньої освіти незалежно 

від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих 

освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи 

інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, 

сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин. 

1.10.  Засновник забезпечує закріплення за Гімназією території обслуговування, 

фінансування витрат на її утримання та матеріально-технічне забезпечення, 

надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт 

приміщень, їх господарське обслуговування, харчування здобувачів освіти, 

підвезення до Гімназії й у зворотному порядку учнів і педагогічних 

працівників.    

1.11.  Гімназія може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи 

(дошкільний, позашкільний та ін.). 

1.12.  Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 
- безпечні умови провадження освітньої діяльності; 

- дотримання Державного стандарту базової середньої освіти; 

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,  
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виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за 

міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.13.  Метою функціонування Гімназії є забезпечення: 

      всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань,   

соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності й громадянської активності, дбайливого 

ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству. 

    формування ключових компетентностей, визначених Законом України 

«Про освіту» та Державним стандартом базової середньої освіти.  

1.14. Гімназія провадить освітню діяльність за принципами людиноцентризму; 

верховенства права; забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; 

забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 

ознаками; розвитку інклюзивного середовища; забезпечення універсального 

дизайну та розумного пристосування; наукового характеру освіти; 

різноманітності освіти; цілісності й наступності системи освіти; прозорості і 

публічності прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальності 

і підзвітності перед суспільством; нерозривного зв’язку зі світовою та 

національною історією, культурою, національними традиціями; свободи 

вибору видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми; академічної 

доброчесності; академічної свободи; фінансової, академічної, кадрової та 

організаційної автономії у межах, визначених законом; гуманізму; 

демократизму; єдності навчання, виховання та розвитку; виховання 

патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його 

історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби 

в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; 

формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її 

честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до 

дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури 

та культури демократії; формування культури здорового способу життя, 

екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання 

політичних партій та релігійних організацій в освітній процес; різнобічності 

та збалансованості інформації щодо політичних, світоглядних і релігійних 

питань; державно-громадського управління; сприяння навчанню впродовж 

життя; нетерпимості до проявів корупції і хабарництва; доступності   освітніх 

послуг. 

1.15.  Основні напрями функціонування Гімназії відображаються в стратегії 

розвитку, яка затверджується Засновником, перспективному та річному 

планах роботи. 

1.16.  Мовою освітнього процесу в Гімназії є державна мова. 

1.17. Здобуття освіти в Гімназії здійснюється за очною денною формою. Можуть 

використовуватись інші форми (дистанційна, мережева, екстернатна, сімейна 

(домашня), педагогічний патронаж та ін.), передбачені законодавством 

України про освіту. 

1.18. Гімназія може створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні класи для    
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навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

1.19. За своїм статусом Гімназія належить до категорії неприбуткових бюджетних 

установ. 

1.20. Для здійснення статутної діяльності Гімназія може на договірних засадах 

об’єднуватися з іншими юридичними особами, зокрема інклюзивно-

ресурсними та міжшкільними ресурсними центрами, закладами позашкільної 

освіти, створюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші 

об’єднання, кожен із учасників яких зберігає статус юридичної особи. 

1.21. Гімназія відокремлена від  релігійних і партійних організацій. 

1.22. Гімназія має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

- ліцензування освітньої діяльності; 

- акредитацію освітньої програми; 

- громадську акредитацію закладу; 

- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової 

роботи; 

- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів, 

секцій, студій тощо; 

- надання додаткових платних послуг; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в межах 

власного кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, 

визначеному законодавством України; 

- застосування гнучкого режиму праці; 

- розвиток власної соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством 

України та цим Статутом. 

1.23. Гімназія забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї діяльності, 

формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою 

діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту оприлюднює 

інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу. 

1.24. Взаємовідносини Гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються 

угодами, що укладені між ними. 

1.25. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників здійснюється Гімназією самостійно або за її 

замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників 

Баранівської міської ради. 

1.26.   У Гімназії функціонують методичні об’єднання педагогічних працівників, 

динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи. 

1.27. Гімназія має право провадити інноваційну діяльність та може укладати з цією 

метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти, 

науковими й іншими установами, підприємствами, організаціями, фізичними 

особами. 

1.28. Медичне обслуговування здобувачів освіти Гімназії забезпечується 
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Засновником і здійснюється місцевими установами охорони здоров’я. 

1.29. У своїй діяльності Гімназія підконтрольна та підзвітна Засновнику й 

уповноваженому ним органу. 

 
II. Організація освітнього процесу 

2.1. Освітній процес у Гімназії організовується відповідно до законодавства та 

освітньої програми закладу й спрямовується на виявлення і розвиток 

здібностей та обдарувань особистості, досягнення результатів навчання, 

прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних 

компетентностей, визначених державними стандартами. 

2.2. На рівні базової середньої освіти освітній процес у Гімназії  організовується 

за циклами, визначеними Законом України «Про повну загальну середню 

освіту», поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей 

фізичного, психічного й інтелектуального розвитку дітей. 

2.30. Освітній процес у Гімназії організовується в межах навчального року, що 

розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних 

днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня 

припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним 

робочий день. 

2.31. Структура і тривалість навчального року,  навчального тижня, навчального 

дня, занять, відпочинку між ними,  форми організації освітнього процесу у 

Гімназії визначаються педагогічною радою Гімназії у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального 

навантаження, встановленого річним навчальним планом, та з у рахуванням 

вікових особливостей, фізичного, психічного й інтелектуального розвитку 

дітей.      

Навчальний рік поділяється на семестри. Порядок відпрацювання робочого  

часу за період карантину та інших надзвичайних ситуацій регулюється 

нормативними-правовими актами, зокрема листами Міністерства освіти і 

науки України,  рішеннями Засновника або уповноваженого ним органу. 

2.32. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту, що підтверджує 

готовність приміщень Гімназії до роботи у новому навчальному році. 

2.33. З урахуванням місцевих умов і специфіки Гімназії запроваджується графік 

канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 

30 днів. 

2.34. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у Гімназії визначається 

розкладом уроків, що складається на семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором Гімназії.  

     Гімназія провадить освітню діяльність за п’ятиденним робочим тижнем.     

Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі занять. 
2.35. Безперервна навчальна діяльність  у Гімназії  становить 45 хвилин. Гімназія 

може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. 

   Тривалість перерв між навчальними заняттями встановлюється з 

урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування 

здобувачів освіти. 

2.36. Організація освітнього процесу в Гімназії забезпечує виконання Державного 

стандарту базової середньої освіти та здійснюється на основі освітньої 
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програми, яка складається Гімназією на основі типових освітніх програм або 

власних, затверджених у визначеному законодавством порядку. Рішення про 

використання Гімназією освітньої програми, розробленої на основі типової 

освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною 

радою Гімназії. 

     Освітня програма Гімназії схвалюється педагогічною радою та 

затверджується директором. 

2.37. Освітня програма Гімназії має містити: 
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання 

здобувачів  освіти на відповідному циклі  базової середньої освіти в годинах, 
його розподіл між освітніми галузями за роками навчання; 

- навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних 
планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 
перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 
обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) 
певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та /або інтегровано з 
іншими навчальними предметами; 

- перелік модельних навчальних програм, що використовуються Гімназією в 
освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною 
радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних 
предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж встановлено 
відповідними модельними навчальними програмами; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 
- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання; 
- інші освітні компоненти (за рішенням Гімназії).  

Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору 

здобувачів освіти, може бути розроблена для одного і для декількох рівнів 

освіти (наскрізна освітня програма). 

2.38. На основі визначеного в освітній програмі Гімназії навчального плану 

педагогічна рада складає, а директор Гімназії затверджує річний навчальний 

план, що конкретизує перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), 

обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, 

навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних 

годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік). 

2.39. Гімназія реалізує освітню програму за кошти державного, місцевого 

бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не може 

реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свою освітню 

програму за кошти батьків та/або учнів. 

2.40.   У Гімназії формуються класи та/або групи, у т.ч. спеціальні, інклюзивні та 

інші, передбачені законодавством, відповідно до нормативів, встановлених 

Законом України «Про повну загальну середню освіту». 

      Кількість учнів у класі не може становити менше  5 учнів. У разі, якщо 

кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання 

за однією з інших (крім очної) форм здобуття базової середньої  освіти або в 

іншому закладі із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення 

кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для 

припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року. 

2.41. Кількість учнів у навчальних приміщеннях Гімназії має відповідати вимогам 



128 

 

санітарного законодавства та не може порушувати права учнів і педагогічних 

працівників на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці). 

2.42. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі 

вибіркових, у Гімназії можуть формуватися та функціонувати міжкласні 

групи, що включають учнів різних років навчання. 

2.43. Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до Гімназії 

здійснюється за наказом директора Гімназії за процедурою, передбаченою 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України. 

    Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною 

(домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням 

результатів навчання. 

2.44. Тривалість здобуття  базової середньої освіти особами з особливими освітніми 

потребами, які виявили бажання навчатися у Гімназії, може бути подовжена з 

доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. 

Особливості здобуття такими особами базової середньої освіти визначаються 

спеціальним законом. 

2.45. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами 

інклюзивний клас організовується в обов’язковому порядку. Спеціальний 

клас утворюється директором Гімназії за погодженням із Засновником або 

уповноваженим ним органом. 

    Організація інклюзивного навчання в Гімназії здійснюється у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

    Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі 

розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається на підставі 

висновку інклюзивно-ресурсного центру. 

     Індивідуальна програма розвитку включає перелік необхідних дитині 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються 

індивідуально та/або в груповій формі. 

    Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з 

особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя. 

    Соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються 

асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або 

уповноваженою ними особою. Асистент учня  допускається до участі в 

освітньому процесі Гімназії для виконання його функцій виключно за умови 

проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним 

документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для 

виконання його функцій та вимоги до нього визначаються Міністерством 

освіти і науки України. Рішення про допуск асистента учня до участі в 

освітньому процесі приймає директор Гімназії на основі укладення 

відповідного договору між Гімназією та  асистентом учня за згодою батьків. 

     Для організації процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

Гімназії облаштовуються ресурсні кімнати і медіатеки за рахунок коштів 

державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

2.46. 3а письмовими зверненнями батьків учнів Гімназії директор може ухвалити 

рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі 

інклюзивної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та 

інші кошти, не заборонені законодавством.  
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2.47. Гімназія забезпечує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій учнів, 

відповідно до вимог й у порядку, визначених законодавством. 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня Гімназії формується шляхом 

визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої 
діяльності та запропонованих ними: 

- форм здобуття базової середньої освіти; 
- навчальних планів та програм; 
- навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх 

компонентів, у тому числі вибіркових, і рівнів їх складності; 
- форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання; 
- темпів засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення 

окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів). 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням 

необхідних для цього ресурсів, наявних у Гімназії на підставі індивідуальної 
програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється 
педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, 
схвалюється педагогічною радою Гімназії, затверджується  директором та 
підписується батьками. 

     Спроможність Гімназії забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої 
траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається 
педагогічною радою Гімназії на підставі поданої батьками дитини письмової 
заяви. 

     Оскарження рішень пов’язаних із реалізацією індивідуальної освітньої 
траєкторії в Гімназії, індивідуального навчального плану та індивідуальної 
програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної скарги до 
директора Гімназії, Засновника чи уповноваженого ним органу відповідно до 
Закону України «Про звернення громадян» та/або в інший спосіб, визначений 
законодавством. 

2.48. Визнання результатів навчання учнів Гімназії, здобутих шляхом 

неформальної та інформальної освіти, здійснюється шляхом їх річного 

оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на 

загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форм здобуття 

загальної середньої освіти. 

2.49. Відповідно до освітньої програми та річного навчального плану педагогічні 

працівники Гімназії самостійно добирають  підручники, навчальні посібники, 

а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних 

завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

2.50.   У межах основного навчального часу у Гімназії може організовуватись 

вивчення курсів за вибором і факультативів, у позаурочний час за окремим 

розкладом - робота гуртків, індивідуальних та інших занять, що спрямовані на 

реалізацію освітньої програми закладу, задоволення інтересів здобувачів 

освіти, розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

2.51. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу Гімназії і 

ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях 

українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини та громадянина, 

принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовується на 

формування: 
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- відповідальних і чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству; 

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і 

громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, 

фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за 

будь-якою ознакою; 

- патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, 

поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних 

цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, 

усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 

нетерпимості до їх порушення, проявів корупції і порушень академічної 

доброчесності; 

- громадянської культури та культури демократії; 

- культури  та навичок здорового способу життя, екологічної культури, 

дбайливого ставлення до довкілля; 

- прагнення та утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди, між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, 

шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; 

- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, 

сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників 

становлення особистості. 

    Єдність навчання, виховання і розвитку учнів Гімназії забезпечується  

спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

2.52.  Основними видами оцінювання результатів навчання учнів Гімназії є 

формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) 

оцінювання, державна підсумкова атестація, у т.ч. у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

              Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання 

учнів Гімназії на предмет відповідності вимогам навчальної програми, вибір 

форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники 

закладу. Підсумкове оцінювання за сімейною (домашньою) формою 

здійснюється не менше двох разів на рік. 

              Оцінювання результатів навчання учнів Гімназії здійснюється за системою 

оцінювання та загальними критеріями, визначеними законодавством.  

              Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі Гімназії щороку у 

разі переведення його на наступний рік навчання.  

              Державна підсумкова атестація на відповідність результатів навчання 

державним стандартам проводиться для всіх учнів Гімназії, які завершили 

здобуття базової середньої освіти (крім випадків визначених законодавством), 

з предметів, визначених Міністерством освіти і науки України. Зміст, форми і 

порядок проведення державної підсумкової атестації визначає Міністерство 

освіти і науки України. 

              У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної 
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підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою 

Гімназії учень має право до початку нового навчального року пройти річне 

оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного 

непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації 

педагогічна рада Гімназії спільно з батьками учня до початку нового 

навчального року вирішує питання про визначення форми та умов 

подальшого здобуття таким учнем освіти. 

               У разі вибуття учня Гімназії з причин, визначених законодавством, 

оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Гімназії здійснюється виключно 

педагогічними працівниками. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Гімназії з особливими освітніми 

потребами здійснюється згідно із загальними критеріями та з урахуванням 

індивідуального навчального плану ( за наявності). 

2.53.   Облік відвідування та результатів навчання здобувачів освіти  Гімназії 

ведеться в класних журналах, журналах гурткової роботи та інших облікових 

документах відповідно до інструкцій, затверджених в установленому порядку. 

2.54. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня на 

підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

учні Гімназії отримують свідоцтва про базову середню освіту, бланки яких 

виготовлені Гімназією або Засновником з присвоєнням їм відповідного 

реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

2.55. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, 

культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів Гімназії можуть 

застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і 

відзначення. 

     Види та форми заохочення  (відзначення) учнів Гімназії визначаються 

положенням, що затверджується педагогічною радою закладу. 

              Рішення про заохочення  (відзначення) учнів Гімназії ухвалює педагогічна 

рада. Рішення про заохочення (відзначення) учнів Гімназії приймаються з 

дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

              Засновник, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть 

заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів Гімназії. 

2.56. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів 

освіти Гімназії забороняється. 

III. Учасники освітнього процесу 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Гімназії є: 

- учні; 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- батьки учнів (особи, які їх заміняють); 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

3.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі Гімназії 

(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 

конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо)  здійснюється за 

рішенням директора Гімназії. Відповідальність за зміст таких заходів несе 
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директор Гімназії. 
3.3. Не можуть працювати в Гімназії або залучатися до участі в освітньому 

процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, 
майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, 
які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості 
дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини. 

3.4.   Права та обов’язки учнів Гімназії: 

3.4.1.  Учні Гімназії мають право на: 

- навчання впродовж життя й академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

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

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

і засобів навчання; 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- на визнання результатів навчання, передбачених освітньою програмою 

закладу, що були здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- на свободу творчої, 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 й експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та 
агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

- користування книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 
порядку, встановленому Гімназією відповідно до спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 
освітньому процесі; 

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні Гімназією; 

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

освітніми потребами та з соціально незахищених верств населення; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту та спеціальними законами. 

3.4.2.    Учні Гімназії зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми Гімназії (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 Гімназії, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 

довкілля; 

- дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Гімназії. 

3.4.3.   Учні Гімназії мають інші права та обов’язки, передбачені законодавством та цим  

Статутом. 

3.4.4. Засновнику та працівникам Гімназії, органам державної влади та місцевого 
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самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів Гімназії 

до участі в заходах, організованих не передбаченими законами 

воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, релігійними 

організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону 

України «Про освіту». 

  Учні Гімназії можуть залучатися до участі в заходах, організованих 

громадськими об’єднаннями, виключно за згодою їх батьків. 

3.4.5. Залучення учнів Гімназії до самообслуговування та суспільно-корисної праці 

допускається лише за їх згодою або згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, 

відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

3.4.6. Учням Гімназії можуть надаватися матеріальна допомога, академічні та соціальні 

стипендії за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів юридичних та/або 

фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. 

3.4.7. Учні Гімназії мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або 

групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні освіти, і з 

яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня 

результатів навчання учнів відповідного року навчання. 

3.4.8. Учні Гімназії підвозяться до місця навчання та у зворотному напрямку (до 

місця проживання) відповідно до порядку, затвердженого Засновником, за 

кошти міського бюджету. 

3.4.9. Учні Гімназії  з особливими освітніми потребами здобувають базову середню 

освіту в порядку, встановленому законодавством України. 

3.4.10. Харчування учнів Гімназії здійснюється відповідно до Закону 

України «Про освіту» та інших актів законодавства. Відповідальність за 

організацію харчування, додержання вимог санітарного законодавства, 

законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на 

Засновника та директора Гімназії. Норми та порядок організації харчування 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

3.4.11. Гімназія створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення 

належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також 

формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя. 

3.4.12. Учні Гімназії забезпечуються медичним обслуговуванням, що 

здійснюється медичними працівниками місцевих закладів охорони здоров’я у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3.5. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу в Гімназії: 
3.5.1. На посади педагогічних працівників Гімназії приймаються особи, які мають 

педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 
володіють державною мовою (для громадян України) або володіють 
державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та 
осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я 
яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

     Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 

3.5.2. Педагогічні працівники Гімназії мають права, визначені Законом 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або цим  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Статутом. 
3.5.3. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами 

відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»  
та законодавства про працю. 

      Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується 
пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються 
строком від одного до трьох років. 

3.5.4.   Педагогічні працівники Гімназії мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів та 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 книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 

порядку, встановленому Гімназією відповідно до спеціальних законів; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

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

організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі і гідності; 

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

Гімназії; 

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

зарахуванням до стажу роботи; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- подовжену оплачувану відпустку; 

- участь у громадському самоврядуванні Гімназії; 

- участь у роботі колегіальних органів управління Гімназією; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту. 

3.5.5. Педагогічні працівники Гімназії зобов’язані: 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їх батьками; 

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також 

дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, 

визначених  ст. 6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог 

Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та  педагогічну 

майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених нею 
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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; 

- 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 дотримуватися 

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 Гімназії 

алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- виконувати вимоги установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

Гімназії, свої посадові обов’язки. 

3.5.6. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду 

педагогічного працівника Гімназії, протягом першого року роботи повинні пройти 

педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується 

Міністерством освіти і науки України. 

    Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора Гімназії, 

що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника. 

    Педагогічна інтернатура  передбачає заходи, що забезпечать здобуття та/або 

вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом 

першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема: 

  супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого 

педагогічного працівника (педагога-наставника); 

  різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, 

опрацювання відповідної літератури тощо). 

    Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного 

працівника Гімназії з досвідом педагогічної діяльності не менше 5 років за 

відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною 

спеціалізацією чи спеціалізацією). 
   Відповідно до рішення директора Гімназії педагогічному працівникові за 
виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата 
відповідно до законодавства. 

3.5.7. Робочий час педагогічного працівника Гімназії включає час, необхідний для 
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виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та 
іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або 
посадовою інструкцією. 
    Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою 
інструкцією, яка затверджується директором Гімназії відповідно до вимог 
законодавства. 

3.5.8.   Педагогічна діяльність вчителя включає: 
1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на 

одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень; 
2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у 

співвідношенні до тарифної ставки відповідно до встановлених 
законодавством розмірів: класне керівництво, перевірка навчальних 
робіт учнів; завідування майстернями чи навчальними кабінетами, 
робота з бібліотечним фондом підручників,  робота в інклюзивних 
класах (групах),  проведення позакласної роботи з учнями; 

3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, 
організаційної) діяльності, передбачені Законом України «Про повну 
загальну середню освіту» та іншими актами законодавства, трудовим 
договором та/або посадовою інструкцією. За інші види педагогічної 
діяльності законодавством, Засновником та/або Гімназією можуть 
встановлюватися доплати. 

      За педагогічні звання педагогічним працівникам Гімназії встановлюються 
підвищення посадового окладу у порядку, визначеному законодавством. 

       Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, 
підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок 
та умови їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України. 

      Засновник  та/або  Гімназія мають право встановлювати додаткові види та 
розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень. 

3.5.9.  Розподіл педагогічного навантаження у Гімназії затверджується  директором 
відповідно до вимог законодавства. 

    Педагогічне навантаження педагогічного працівника Гімназії обсягом 
менше норми встановлюється за його письмовою згодою. 

    Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом, або за 
письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства 
про працю. 

     Розміри тарифних ставок та посадових окладів педагогічних та інших 
працівників Гімназії визначаються відповідно до нормативних актів 
Кабінету Міністрів України. 

3.5.10.  Оплата праці педагогічних та інших працівників Гімназії здійснюється 
відповідно до Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню 
освіту»   та інших актів законодавства. 

3.5.11.  Педагогічні працівники Гімназії в обов’язковому порядку підлягають атестації, яка 

проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до положення, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

3.5.12.  Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу Гімназії, 

визначаються законодавством, відповідними договорами, посадовими інструкціями 

та цим Статутом. 

3.5.13.  Відволікання педагогічних та інших працівників Гімназії від виконання професійних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

3.5.14. Працівники Гімназії, винні у порушенні Статуту, посадових обов’язків, умов 

трудового й колективного договору, та такі, що за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, несуть відповідальність згідно з законодавством. 

3.5.15. Оплата праці працівників Гімназії здійснюється за рахунок державного та/або 

місцевого бюджетів, власних надходжень, грантів, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

3.5.16. Педагогічним та іншим працівникам за рахунок власних надходжень Гімназії може  

надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 

Умови надання такої допомоги визначаються колективним договором. 

3.6.         Права та обов’язки батьків учнів Гімназії: 

3.6.1.      Батьки учнів Гімназії мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права і законні інтереси здобувачів освіти; 

- звертатися до Гімназії, органів управління освітою з питань освіти; 

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

освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні Гімназії, зокрема обирати і бути 

обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Гімназії та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, 

педагогічні експерименти і надавати згоду на участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 
- отримувати інформацію про діяльність Гімназії, результати навчання своїх дітей 
(дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти 
у Гімназії та її освітньої діяльності; 

- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з 
директором Гімназії. 

3.6.1.    Батьки учнів Гімназії 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 передбачених нею 

результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й 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, 
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національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до 

історико-культурного надбання України; 

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Гімназії. 

3.6.2. Гімназія зобов’язана поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до 

власних релігійних і філософських переконань, враховувати відповідні 

переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно 

порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього 

процесу. 

3.6.3.     Інші права й обов’язки батьків учнів Гімназії можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

 

 IV. Управління закладом 

 

4.1.         Повноваження Засновника Гімназії: 
4.1.1.        Права та обов’язки Засновника  Гімназії визначаються Законами 

України «Про  освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими 
актами законодавства. 

4.1.2.       Повноваження Засновника та  уповноваженого ним органу управління освітою: 

4.1.2.1.   Засновник: 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу 

освіти, укладає засновницький договір у випадках, визначених законом; 

- затверджує установчі документи Гімназії, їх нову редакцію та зміни до них; 

- закріплює територію обслуговування; 

- забезпечує доступність здобуття освіти для всіх громадян, що проживають на 

відповідній території; 

- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу; 

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором Гімназії, обраним 

(призначеним) у порядку, встановленому законодавством; 

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором Гімназії з підстав та 

у порядку, визначених законодавством; 

- затверджує за поданням Гімназії стратегію її розвитку; 

- фінансує виконання стратегії розвитку Гімназії, у тому числі здійснення 

закладом інноваційної діяльності в межах кошторисних призначень міського 

бюджету; 

- утворює та ліквідовує структурні підрозділи Гімназії; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Гімназії. 

4.1.2.2.    Уповноважений орган: 
- затверджує кошторис Гімназії, у т.ч. обсяг коштів, що передбачається на 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його 

виконання; 

- організовує та забезпечує проведення конкурсу на посаду директора Гімназії; 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Гімназії; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) 

за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри,  стану здоров’я, інвалідності, 

особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, 

релігійних та інших переконань, місця проживання, мови спілкування,  

етнічного та соціального походження, складних життєвих обставин, сімейного 
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та майнового стану, наявності судимості, за мовними або іншими ознаками; 

- сприяє проведенню інноваційної діяльності; 

- забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які 

беруть участь в освітньому процесі, здобувачів освіти; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та інших актів 

законодавства. 

4.1.3. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не має права 

втручатись у діяльність Гімназії, що здійснюється нею у межах її автономних прав, 

визначених законодавством і цим Статутом. 

4.1.4. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не можуть 

делегувати свої повноваження директору, педагогічній чи піклувальній раді, 

органам громадського самоврядування Гімназії. 

4.1.5. Засновник Гімназії зобов’язаний забезпечити: 

- створення умов для здобуття учнями Гімназії  базової середньої освіти на рівні 

Державного стандарту базової середньої освіти; 

- утримання та розвиток Гімназії, її матеріально-технічної бази на рівні, 

достатньому для виконання вимог Державного стандарту базової середньої освіти, 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших 

працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо; 

- можливість учням продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі 

реорганізації чи ліквідації Гімназії; 

- створення в Гімназії інклюзивного освітнього середовища, дотримання 

принципів універсального дизайну й розумного пристосування під час проєктування, 

будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень Гімназії; 

- пільговий проїзд здобувачів освіти та педагогічних працівників Гімназії до 

місця навчання і додому у визначених ним порядку та розмірах за рахунок видатків 

місцевого бюджету. ‘ 

4.2.        Повноваження директора Гімназії: 
4.2.1. Директором Гімназії може бути особа, яка 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, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем 
конкурсу відповідно до  Закону України «Про повну загальну середню 
освіту». 

       Повноваження директора Гімназії визначаються законодавством та цим 
Статутом. 

4.2.2. Не може обіймати посаду директора Гімназії особа, яка: 
1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 
2) має судимість за вчинення злочину; 
3) позбавлена права обіймати відповідну посаду; 
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення; 
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5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, 
пов’язаного з корупцією; 

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про 
очищення влади». 

4.2.3. Директор Гімназії має право: 
- діяти від імені Гімназії без довіреності та представляти її  у відносинах 
з іншими особами; 
- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та 
іншої діяльності Гімназії; 
- приймати рішення щодо діяльності Гімназії в межах повноважень, 
визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі 
розпоряджатися в установленому порядку майном Гімназії  та її коштами; 
- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади 
працівників Гімназії, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та 
притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші 
питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог 
законодавства; 
- визначати режим роботи Гімназії; 
- ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом 
питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів Гімназії; 
- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 
виконання; 
- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними 
особами відповідно до своєї компетенції; 
- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 
якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного 
аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації 
Гімназії; 
- приймати рішення з інших питань діяльності Гімназії. 

4.2.4. Директор Гімназії зобов’язаний: 

-  здійснювати безпосереднє управління закладом; 

-  нести відповідальність за освітню, кадрову,  фінансово-господарську                 

та іншу   діяльність закладу освіти: 
- виконувати Закони України  «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та 
контролювати їх виконання працівниками Гімназії, зокрема в частині 
організації освітнього процесу державною мовою; 
- планувати та організовувати діяльність Гімназії; 
- розробляти проект кошторису та подавати його Засновнику або 
уповноваженому ним органу на затвердження; 
- надавати щороку Засновнику  або уповноваженому ним органу 
пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; 
- організовувати фінансово-господарську діяльність Гімназії в межах 
затвердженого кошторису; 
- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Гімназії; 
- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Гімназії; 
- затверджувати посадові інструкції працівників Гімназії; 
- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 
- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Гімназії 
відповідно до  Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 
освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод 
педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або 
індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби 
індивідуального навчального плану; 
- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти в Гімназії, забезпечити її створення та функціонування; 
- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 
виконання індивідуальної програми розвитку учня; 
- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями 
(учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, 
індивідуального навчального плану; 
- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 
навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої 
освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 
планом; 
- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 
освітніми потребами; 
- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками; 
- забезпечити звітування один раз на рік перед Засновником про 
діяльність закладу у сфері організаційної, кадрової, академічної та 
фінансової автономії у термін та у формі, визначеній Засновником, а  також 
оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Гімназії та 
уповноваженого органу; 
- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 
нагляду (контролю) за діяльністю Гімназії; 
- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 
самоврядування в Гімназії; 
- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 
здорового способу життя учнів та працівників Гімназії; 
- створювати в Гімназії безпечне освітнє середовище, забезпечувати 
дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки 
безпеки; 
- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню 
учнів відповідно до законодавства; 
- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Гімназії, зокрема 
шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів 
України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
відкритість використання публічних коштів» та інших законів України; 
- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 
заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до 
вимог законодавства; 
- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 
відповідно до законодавства; 
- звітувати щороку на загальних зборах  колективу про свою роботу та 
виконання стратегії розвитку Гімназії; 
- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 
Засновником, Статутом Гімназії, колективним договором, строковим 
трудовим договором. 

Директор Гімназії зобов’язаний протягом першого року після 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з 
управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин. 

4.2.5. Директор Гімназії має права та обов’язки педагогічного працівника, 
визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за 
виконання обов’язків, визначених законодавством, статутом Гімназії та 
строковим трудовим договором. 

4.2.6. Директор Гімназії призначається  на посаду Баранівським міським головою 
за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону 
України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, 
затвердженого Засновником. 
  Рішення про проведення конкурсу приймається Засновником або 
уповноваженим ним органом: 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, 
укладеного з директором Гімназії; 

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, 
укладеного з директором Гімназії, чи визнання попереднього конкурсу 
таким, що не відбувся. 

  Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному 

вебсайті Засновника або уповноваженого ним органу та на вебсайті Гімназії 

наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення 

конкурсу. 

  У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати 

участь представники органів громадського самоврядування Гімназії. 

4.2.7. Баранівський міський голова укладає контракт з директором Гімназії при 

призначенні його на посаду.  У контракті визначаються  права директора, строк 

найму, обов’язки й відповідальність перед Засновником і трудовим колективом, 

умови його матеріального та соціального забезпечення з урахуванням гарантій, 

передбачених чинним законодавством. 

4.2.8. У разі тимчасової відсутності директора Гімназії (відрядження, хвороба, відпустка 

або інші поважні причини) його обов’язки виконує педагогічний працівник або 

інша особа, на яку покладені обов’язки наказом директора. 

У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, 

покладання виконання обов’язків директора здійснюється наказом 

уповноваженого органу Засновника. 

4.2.9. Директор Гімназії звільняється з посади у зв’язку з закінченням строку трудового 

договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладання 

трудового договору. 

   Припинення трудового договору з директором Гімназії у зв’язку із закінченням  

строку його дії  або його дострокове розірвання здійснюється відповідною 

посадовою особою Засновника або керівником уповноваженого ним органу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством про працю. 

 Підставами для дострокового звільнення директора Гімназії є: 

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо 

мови освітнього процесу; 

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»; 

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке 

набрало законної сили; 

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків директора 

Гімназії, визначених Законом України «Про повну загальну середню 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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освіту»; 

- несвоєчасне звітування у порядку, визначеному Статутом перед 

Засновником про діяльність закладу; 

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, 

виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу 

державного нагляду (контролю). 

У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з 

інших причин начальник уповноваженого органу Засновника своїм наказом 

призначає тимчасово виконуючого обов’язки директора на період до призначення 

директора Гімназії в порядку, встановленому чинним законодавством. 

4.3.           Повноваження педагогічної ради Гімназії: 
4.3.1.          Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 

управління Гімназії.  Повноваження педагогічної ради визначаються  
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

4.3.2.   Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 
працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у 
засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор 
Гімназії. 

4.3.3. Педагогічна рада Гімназії: 
- схвалює стратегію розвитку Гімназії та річний план роботи; 
- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та 
оцінює результати її (їх) виконання; 
- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 
систему забезпечення якості освіти; 
- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 
освітнього процесу; 
- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, 
їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання 
обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального 
заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу; 
- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи 
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та 
затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника, отриманих ним  поза закладами освіти, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню 
діяльність за акредитованою освітньою програмою; 
- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес 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; 
- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 

громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або 
освітньої діяльності Гімназії; 

-  розглядає інші питання, віднесені законом або Статутом Гімназії до її 
повноважень. 

4.3.4.      Засідання педагогічної ради Гімназії є правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань 



144 

 

приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу 
голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення 
педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується 
головою та секретарем педагогічної ради. 

4.3.5.      Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в 
дію наказами директора Гімназії та є обов’язковими до виконання всіма 

учасниками освітнього процесу в Гімназії. 
4.4. Громадське самоврядування в Гімназії - це право учасників освітнього процесу як 

безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування брати участь у 

вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в Гімназії, захисту' 

своїх прав й інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь в 

громадському нагляді (контролі) й в управлінні Гімназією у межах повноважень, 

визначених законодавством та цим Статутом.  
                      Громадське самоврядування та державно-громадське управління Гімназією 

здійснюється на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань та 

інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 

           У Гімназії можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

 Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів 

громадського самоврядування Гімназії визначаються Законом України «Про 

повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

 У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування  Гімназії не мають 

права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування 

Гімназії. 

4.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Гімназії є загальні 

збори колективу закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік та формуються 

з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу. 

          Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються в однаковій 

кількості від таких категорій: 

- працівників Гімназії - зборами трудового колективу (5 осіб); 

- учнів Гімназії - зборами 5-9 класів (5 осіб); 

- батьків учнів, громадськості - батьківським самоврядуванням (5 осіб). 

      Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній 

роботі беруть участь не менше половини делегатів від кожної з трьох категорій. 

Рішення ухвалюються простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

      Право скликати загальні збори мають Засновник або уповноважений ним орган 
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управління освітою,  директор Гімназії, учасники зборів, якщо за це висловилось не 

менше третини їх загальної кількості. 

          Загальні збори: 

- щорічно заслуховують звіт директора, дають оцінку їх діяльності 

відкритим або таємним голосуванням; 

- розглядають найважливіші питання діяльності Гімназії; 

- вносять пропозиції про заохочення членів трудового колективу та 

учнів; 

- порушують клопотання перед Засновником про розривання трудового 

контракту з директором Гімназії у разі невиконання ним свої посадових 

обов’язків, ініціюють проведення позапланового інституційного аудиту 

Гімназії. 
                  Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) 

колективу Гімназії розміщується в Гімназії та оприлюднюється на офіційному 
вебсайті Гімназії не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення. 

4.4.2.   Учнівське самоврядування у Гімназії  діє з метою формування та розвитку 

громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, 

пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту, здорового способу життя тощо. 
   Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через 
органи учнівського самоврядування. 
   Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема 
на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих 
(робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а 
також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського 
самоврядування. 
   Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу чи структурного 
підрозділу Гімназії. 
   Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та 
можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати 
різноманітні форми і назви. 
   Директор Гімназії сприяє та створює умови для діяльності органів 
учнівського самоврядування. 
   Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися 
в діяльність органів учнівського самоврядування. 
   З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів Гімназії керівник 
учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом 
директором Гімназії. Директор Гімназії зобов’язаний розглянути усну чи 
письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення 
порушень щодо честі, гідності чи прав учня Гімназії та вжити заходів 
відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства. 
   Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані 
вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності. 

                  Органи учнівського самоврядування мають право: 
- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 
науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування; 
- проводити за погодженням з директором Гімназії організаційні, 
просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати 
їх проведення перед керівництвом Гімназії; 
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- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти 
відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 
- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту в Гімназії; 
- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або 
обговоренні плану роботи Гімназії, змісту освітніх і навчальних програм; 
- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради 
Гімназії з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього 
процесу. 
  Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до 
порушення законодавства, статуту Гімназії, правил внутрішнього 
розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього 
процесу. 
  Засади учнівського самоврядування визначаються  Законом України «Про 
повну  загальну середню освіту» та положенням про учнівське 
самоврядування Гімназії, що затверджується загальними зборами 
уповноважених представників класів Гімназії. 
  У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються 
законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про 
учнівське самоврядування Гімназії. 
   Рішення органу учнівського самоврядування Гімназії виконуються учнями 
на добровільних засадах. 

4.4.3. Вищим органом громадського самоврядування працівників Гімназії є 
загальні збори трудового колективу Гімназії. 

     Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок 
прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового 
колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, 
визначаються цим Статутом і колективним договором  Гімназії. 

                 Загальні збори трудового колективу: 
- розглядають та схвалюють проєкт колективного договору; 
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії 
з трудових спорів; 
- обирають комісію з трудових спорів. 

      Загальні збори трудового колективу Гімназії можуть утворювати комісію 
з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені 
законодавством. 

       Рішення загальних зборів трудового колективу Гімназії підписуються 
головуючим на засіданні та секретарем. 

       Рішення загальних зборів трудового колективу Гімназії, прийняті у межах 
їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками 
Гімназії. 

4.4.4. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів Гімназії як 
безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою 
захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 
громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених 
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Статутом 
Гімназії. 

           Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 
самоврядування (у межах класу, Гімназії, за інтересами тощо). 

         Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 
що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
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громадського самоврядування Гімназії. 
         Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 

виключно на добровільних засадах. 
         Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 

освітнього процесу та/або діяльності Гімназії можуть бути реалізовані 
виключно за рішенням директора Гімназії, якщо таке рішення не 
суперечить законодавству. 

         Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування  не повинні 
призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи 
обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні 
інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських 
рішень, що не відповідають законодавству. 

         Органи батьківського самоврядування Гімназії мають право, але не 
зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами. 

         Працівники Гімназії не мають права втручатися в діяльність батьківського 
самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів 
батьківського самоврядування. 

4.4.5. За рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути 

створена піклувальна рада Гімназії. 
                Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

Гімназії, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з 
основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, 
ефективній взаємодії Гімназії з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, 
юридичними та фізичними особами. 

                   Піклувальна рада: 
- аналізує та оцінює діяльність Гімназії та її директора; 
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану 

розвитку Гімназії й аналізує стан їх виконання; 
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не 

заборонені законом; 
- проводить моніторинг виконання кошторису  Гімназії й вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором Гімназії; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади 
із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового 
інституційного аудиту Гімназії; 

- може вносити Засновнику  подання про заохочення директора 
Гімназії або притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом Гімназії. 
   Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим 
ним органом з урахуванням пропозицій органів управління  Гімназією, 
органів громадського самоврядування Гімназії, депутатів Баранівської 
міської ради. 
   До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 
Гімназії. 
   Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є 
правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 
затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 
голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос 
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голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради 

оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на 
засіданні та секретар. Члени піклувальної ради мають право брати участь у 
роботі колегіальних  органів управління Гімназії з правом дорадчого 
голосу.   Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого 

Засновником. 
 

V.   Забезпечення якості освіти  

 

5.1.         Внутрішня система забезпечення якості освіти формується Гімназією на 
основі методичних рекомендацій, розроблених центральним органом із 
забезпечення якості освіти і затверджених Міністерством освіти і науки 
України.             Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти Гімназії та зміни до нього  схвалюються педагогічною радою та 
уводяться в дію наказом директора. 

5.2.    Кожен учасник освітнього процесу Гімназії зобов’язаний дотримуватися 
академічної доброчесності. 

      Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Гімназії 
формуються відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням 
особливостей, визначених  Законом України  «Про повну загальну середню 
освіту». 

 5.2.1.    Директор та інші педагогічні працівники  Гімназії забезпечують дотримання 
принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції. 

 5.2.2.  Порушеннями академічної доброчесності в освітньому процесі Гімназії є 
академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом 
України «Про освіту», а також такі форми обману, як: 

- надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги 
учням під час проходження ними підсумкового оцінювання 
(семестрового та річного), державної підсумкової атестації,  не 
передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження; 

- використання учнем під час контрольних заходів 
непередбачених   допоміжних матеріалів та/або технічних 
засобів; 

- проходження процедури оцінювання результатів навчання 
замість інших осіб; 

- необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних 
працівників під час атестації чи сертифікації. 

5.2.3.    Педагогічні працівники Гімназії, стосовно яких встановлено факт порушення  
академічної доброчесності: 

1) не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів 
забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та 
інших змагань; 

2) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 
підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння 
педагогічного звання; 

3) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші 
заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року; 

4) можуть бути позбавлені педагогічного звання. 
5.2.4.      Факт порушення академічної доброчесності враховується під час: 
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- вирішення питання про притягнення педагогічного працівника 
Гімназії до дисциплінарної відповідальності; 

- конкурсного відбору на посаду директора Гімназії. 
5.2.5.   За порушення академічної доброчесності до учня Гімназії може бути 

застосовано такі види академічної відповідальності: 
1) зауваження; 
2) повторне проходження підсумкового оцінювання; 
3) повторне проходження державної підсумкової атестації; 
4) повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; 
5) позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності 

призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, 
конкурсах. 

 5.2.6.      Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником 
Гімназії академічної доброчесності та визначення виду академічної 
відповідальності приймає педагогічна рада Гімназії за участю працівника 
та/або його законного представника. 

 5.2.7.      Рішення про академічну відповідальність учнів Гімназії приймає 
педагогічний працівник Гімназії, який виявив порушення академічної 
доброчесності, або педагогічна рада Гімназії відповідно до положення про 
внутрішню систему забезпечення якості освіти. 

                 Рішення про позбавлення учнів Гімназії  академічної стипендії, призових 
місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих 
із порушенням академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), 
який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством. 

5.2.8.    Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів і 
педагогічних працівників Гімназії, повинні бути співмірними із вчиненими 
правопорушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один 
із видів академічної відповідальності. 

                  Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути 
оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти Гімназії. 

5.3.          Гімназія зобов’язана створити умови  для виконання учнями вимог 
Державного стандарту базової середньої освіти. 

5.4.       Атестація педагогічних працівників Гімназії здійснюється відповідно 
до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та в 
порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

      За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 
працівника Гімназії займаній посаді, присвоюється або підтверджується 
кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання. 
Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5.        Педагогічні працівники Гімназії мають право на проходження сертифікації, 
яка здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних 
працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють 
методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями 
та сприяють їх поширенню. 

      Засади сертифікації педагогічних працівників визначаються Законом 
України «Про освіту». 

5.5.1.      Порядок  проходження сертифікації визначається законодавством.  
5.5.2.      Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники Гімназії, 
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які працюють не менше двох років   та мають педагогічне навантаження. 
                  Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації 

безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав 
сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше 
ніж через рік. 

5.5.3.      Педагогічні працівники Гімназії, які отримали сертифікат: 
    отримують щомісячну доплату в розмірі, встановленому 
законодавством, протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних 
працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної 
доброчесності); 
    впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та 
нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу 
педагогічним працівникам (здійснюють супервізію); 
    можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням 
якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і 
технологій у системі освіти. 

 5.5.4.   Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації 
педагогічним працівником Гімназії, а також є підставою для присвоєння 
йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. 

5.6.     Зовнішнє оцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти  Гімназії 
здійснюється у формі інституційного  аудиту, що проводиться 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади   із 
забезпечення якості освіти, у плановому порядку не більше одного разу на 
10 років. 

5.6.1     У позаплановому порядку інституційний аудит в Гімназії  може бути 
проведений за ініціативою Засновника, директора, педагогічної ради, 
загальних зборів або піклувальної ради Гімназії. 

5.6.2.      Директор Гімназії має право подати до центрального органу виконавчої 
влади із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення щодо 
висновку та рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. 

5.6.3.      Висновок про якість освітньої й управлінської діяльності Гімназії та 
рекомендації щодо вдосконалення її діяльності оприлюднюються на 
вебсайтах Гімназії, Засновника та/або уповноваженого ним органу у 
встановлені законодавством строки. 

5.6.4.  У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Гімназії вимогам 
законодавства і визначення строку для усунення порушень до директора 
Гімназії не застосовуються заохочення (премії, нагороди, інші 
заохочувальні виплати тощо) до моменту виправлення недоліків. 

5.7.        Громадська акредитація Гімназії проводиться за ініціативою  директора 
Гімназії відповідно до вимог Закону України «Про освіту» за рахунок 
коштів Засновника, інших джерел, не заборонених законодавством, та з 
урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну 
загальну середню освіту». 

                  Громадська акредитація здійснюється юридичними особами, 
акредитованими у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки 
України, з урахуванням вимог до проведення інституційного аудиту 
закладів загальної середньої освіти. 

 5.7.1.  Успішні результати громадської акредитації Гімназії засвідчуються 
сертифікатом, що є чинним протягом п’яти років. 

Інформація про проведення та результати громадської акредитації 
Гімназії оприлюднюється на вебсайті Гімназії, Засновника та/або  
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уповноваженого ним органу протягом 10 днів з дня видачі сертифіката і 
надсилається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 
якості освіти. 

5.8.      Кожен педагогічний працівник Гімназії щороку підвищує свою кваліфікацію 
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту». 

5.8.1.     Кожному педагогічному працівникові Гімназії ґарантується право 
підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, 
розташованому на території Житомирської області, що не обмежує його 
право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї 
кваліфікації. 

5.8.2.   Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника Гімназії протягом п’яти років, яка оплачується за 
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, не може бути меншою 
за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин 
обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і 
практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми 
потребами. 

                   Педагогічним працівникам Гімназії відшкодовуються відповідно до 
законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення 
кваліфікації. 

5.8.3.      На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада Гімназії 
формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, форму, 
суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки проходження 
підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Гімназії. 

 
VІ. Матеріально-технічна база 

6.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном Гімназії 
визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту» та іншими актами законодавства. 

6.2.       Майно Гімназії складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також 

інші цінності, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, вартість яких 

відображається в самостійному балансі Гімназії. 

6.3.       Майно Гімназії належить їй на праві власності, повного господарського відання 

або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

утворення, цього Статуту та укладених угод. 

6.4.      Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Гімназії може 

проводитися лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, 

завдані Гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та 

фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

6.5.  Для забезпечення освітнього процесу база Гімназії складається із навчальних 

кабінетів, спортзалу, бібліотеки, їдальні, спортивного та ігрового майданчиків. 

6.6.       Майно Гімназії не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім 

призначенням. 

6.7. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими    

природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх 

охорони. 
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VIІ. Фінансово-господарська діяльність 

7.1. Гімназія провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 
до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів. 

7.2. Фінансова автономія Гімназії у частині використання бюджетних коштів, 
що надається рішенням Засновника на підставі подання директора Гімназії,  
передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 
кошторисом обсягів, зокрема на: 

- формування структури Гімназії та її штатного розпису; 
- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, 
преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд Гімназії;  
- оплату підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- укладення відповідно до законодавства угод (цивільно-правових та 

господарських договорів) для забезпечення діяльності Гімназії. 
7.3. Джерелами формування кошторису Гімназії є: 

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому 
нормативами фінансування загальної середньої освіти для 
забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному державними 
стандартами загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників та інші цілі, визначені законодавством.; 

- кошти, отримані за надання платних освітніх та інших послуг;  
- кошти, отримані за надання послуг з організації гарячого харчування 

учнів; 
- доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені законодавством. 

7.4. Гімназія є неприбутковою установою. Доходи спеціального фонду від 
платних послуг Гімназії використовуються виключно для фінансування 
видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених цим Статутом. 

7.5. Одержання  Гімназією власних надходжень не є підставою для зменшення 
обсягу її бюджетного фінансування. 

7.6. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в Гімназії визначається 
директором  відповідно до законодавства України. За рішенням директора 
Гімназії бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або в інших 
не заборонених законодавством формах.  

7.7.   Гімназія може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 
затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник  має право 
затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до 
переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

   Директор Гімназії визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються 
закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з 
них, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.  

                  Гімназія не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги 
для досягнення  учнями результатів навчання (компетентностей), 
визначених державними стандартами. 

                  У Гімназії під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення 
результатів навчання, передбачених освітньою програмою Гімназії, не 
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можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги. 
                  Учні Гімназії та їх батьки можуть отримувати в Гімназії  платні освітні та 

інші послуги виключно на добровільних засадах. 
7.8. Штатний розпис Гімназії розробляється на основі типових штатних 

нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених 
Міністерством освіти і науки України, та затверджується  директором 
Гімназії за погодженням із уповноваженим органом Засновника. 

7.9.  Кошти Гімназії зберігаються на її рахунках в установах банків. Гімназія   

самостійно розпоряджається доходами від провадження господарської та 

іншої діяльності, передбаченої цим Статутом. 
7.10. Фінансова звітність про діяльність Гімназії встановлюється та проводиться 

відповідно до законодавства. 

 
VIII. Міжнародне співробітництво 

8.1.        Гімназія за наявності належної матеріально-технічної бази та фінансових 

ресурсів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до 

законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми 

асоціаціями. 

8.2.        Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди 

про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 

8.3.        Гімназія має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно 

до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними 

юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, 

провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних 

підприємств (установ). 

8.4.        Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної 

діяльності використовуються Гімназією для забезпечення власної 

діяльності, визначеної цим Статутом. 

8.5.        Участь Гімназії в міжнародних програмах, проектах, учнівських та 

педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 

 
ІХ. Контроль за діяльністю закладу 

9.1.        Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюється відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». 

9.2.     Державний контроль здійснює центральний орган виконавчої влади із    

забезпечення якості освіти у формі інституційного аудиту один раз на 10 

років. Інституційний аудит включає планову перевірку ліцензійних умов. 

9.3.     Контроль за діяльністю Гімназії здійснює Засновник та/або уповноважений 

ним орган, інші органи та служби у межах повноважень, наданих їм чинним 

законодавством. 

 
X. Реорганізація або ліквідація закладу 

10.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Гімназію 
відповідно до вимог законодавства України. 

10.2. Реорганізація Гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 
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виділення, укрупнення. 
10.3. Ліквідація Гімназії проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 
ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

10.4.       З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Гімназією. 

10.5.       Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Гімназії, виявляє її дебіторів та 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

представляє його Засновнику. 

10.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Гімназії переходять до    

правонаступників відповідно до чинного законодавства, 

10.7.       При реорганізації чи ліквідації Гімназії працівникам гарантується 

дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про 

працю. 

 
XІ. Заключні положення 

11.1. У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

11.2.      Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються 

Органом управління майном та реєструється згідно чинного законодавства 

України. 

11.3.        Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрацій' 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
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35проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022 року № ____ 

 

Про  затвердження статуту  

Рогачівської гімназії 

Баранівської міської ради  

в новій редакції 

 

Відповідно до  ст. 26, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська 

рада   

        

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до статуту Рогачівської гімназії Баранівської міської ради 

та затвердити його в новій редакції  (додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради 

уповноваженим органом Засновника з управління Рогачівською 

гімназією Баранівської міської ради. 

3. Уповноважити директора Рогачівської гімназії Баранівської міської 

ради (Радчук О.В.) провести державну реєстрацію змін до відомостей 

про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.  

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
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І. Загальні положення 

1.1.  Рогачівська гімназія Баранівської міської ради перебуває в комунальній 

власності територіальної громади в особі Баранівської міської ради 

відповідно до рішення сесії Баранівської міської ради від 17 лютого 2017р. 

№95.  

1.2.  Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської 

ради (далі - Засновник). 
1.3.     Повне найменування: Рогачівська гімназія  Баранівської міської ради 

           Скорочене найменування: Рогачівська гімназія. 

           Юридична адреса: вул. Новоград-Волинська, 102-А, с. Рогачів,  Житомирська 

область, 12722. 
1.4.  Уповноважений орган управління Рогачівською гімназією  (далі – Гімназія) 

визначається окремим рішенням Засновника. 

1.5.  Гімназія є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, 

офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного казначейства та 

самостійний баланс. 

   Гімназія має право набувати  майнові й немайнові права, нести обов'язки, 

виступати стороною в судовому процесі, мати у власності кошти та інше 

майно відповідно до законодавства. 

1.6. Гімназія  провадить освітню діяльність на рівнях початкової та базової 

середньої освіти на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством 

порядку. 

1.7.  Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

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

нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської міської ради 

та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами 

уповноваженого органу Засновника та цим Статутом. 

1.8.  Гімназія самостійно ухвалює рішення й здійснює діяльність у межах своєї 

компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 

1.9.  Гімназія гарантує особі право на здобуття початкової та базової середньої 

освіти незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, 

інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, 

політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови 

спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, 

складних життєвих обставин. 

1.10.  Засновник забезпечує закріплення за Гімназією території обслуговування, 

фінансування витрат на її утримання та матеріально-технічне забезпечення, 

надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт 

приміщень, їх господарське обслуговування, харчування здобувачів освіти, 

підвезення до Гімназії й у зворотному порядку учнів і педагогічних 

працівників.    

1.11.  Гімназія може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи 

(дошкільний, позашкільний та ін.). 

1.12.  Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 
- безпечні умови провадження освітньої діяльності; 
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- 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. 

1.13.  Метою функціонування Гімназії є забезпечення: 

      всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань,   

соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності й громадянської активності, дбайливого 

ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству. 

    формування ключових компетентностей, визначених Законом України 

«Про освіту» та державними стандартами.  

1.14. Гімназія провадить освітню діяльність за принципами людиноцентризму; 

верховенства права; забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; 

забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 

ознаками; розвитку інклюзивного середовища; забезпечення універсального 

дизайну та розумного пристосування; наукового характеру освіти; 

різноманітності освіти; цілісності й наступності системи освіти; прозорості і 

публічності прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальності 

і підзвітності перед суспільством; нерозривного зв’язку зі світовою та 

національною історією, культурою, національними традиціями; свободи 

вибору видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми; академічної 

доброчесності; академічної свободи; фінансової, академічної, кадрової та 

організаційної автономії у межах, визначених законом; гуманізму; 

демократизму; єдності навчання, виховання та розвитку; виховання 

патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його 

історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби 

в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; 

формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її 

честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до 

дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури 

та культури демократії; формування культури здорового способу життя, 

екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання 

політичних партій та релігійних організацій в освітній процес; різнобічності 

та збалансованості інформації щодо політичних, світоглядних і релігійних 

питань; державно-громадського управління; сприяння навчанню впродовж 

життя; нетерпимості до проявів корупції і хабарництва; доступності   освітніх 

послуг. 

1.15.  Основні напрями функціонування Гімназії відображаються в стратегії 

розвитку, яка затверджується Засновником, перспективному та річному 

планах роботи. 

1.16.  Мовою освітнього процесу в Гімназії є державна мова. 

1.17. Здобуття освіти в Гімназії здійснюється за очною денною формою. Можуть 

використовуватись інші форми (дистанційна, мережева, екстернатна, сімейна 

(домашня), педагогічний патронаж та ін.), передбачені законодавством 
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України про освіту. 

1.18. Гімназія може створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні класи для    

навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

1.19. За своїм статусом Гімназія належить до категорії неприбуткових бюджетних 

установ. 

1.20. Для здійснення статутної діяльності Гімназія може на договірних засадах 

об’єднуватися з іншими юридичними особами, зокрема інклюзивно-

ресурсними та міжшкільними ресурсними центрами, закладами позашкільної 

освіти, створюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші 

об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. 

1.21. Гімназія відокремлена від  релігійних і партійних організацій. 

1.22. Гімназія має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

- ліцензування освітньої діяльності; 

- акредитацію освітньої програми; 

- громадську акредитацію закладу; 

- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 

- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів, 

секцій, студій тощо; 

- надання додаткових платних послуг; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів морального і 

матеріального заохочення учасників освітнього процесу в межах власного 

кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, визначеному 

законодавством України; 

- застосування гнучкого режиму праці; 

- розвиток власної соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та 

цим Статутом. 

1.23. Гімназія забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї діяльності, 

формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою 

діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту оприлюднює 

інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу. 

1.24. Взаємовідносини Гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються 

угодами, що укладені між ними. 

1.25. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників здійснюється Гімназією самостійно або за її 

замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників 

Баранівської міської ради. 

1.26.   У Гімназії функціонують методичні об’єднання педагогічних працівників, 

динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи. 

1.27. Гімназія має право провадити інноваційну діяльність та може укладати з цією 

метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти, 

науковими й іншими установами, підприємствами, організаціями, фізичними 

особами. 
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1.28. Медичне обслуговування здобувачів освіти Гімназії забезпечується 

Засновником і здійснюється місцевими установами охорони здоров’я. 

1.29. У своїй діяльності Гімназія підконтрольна та підзвітна Засновнику й 

уповноваженому ним органу. 

 
II. Організація освітнього процесу 

2.1. Освітній процес у Гімназії організовується відповідно до законодавства та 

освітньої програми закладу й спрямовується на виявлення і розвиток 

здібностей та обдарувань особистості, досягнення результатів навчання, 

прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних 

компетентностей, визначених державними стандартами. 

2.2. На рівнях початкової та  базової середньої освіти освітній процес у Гімназії  

організовується за циклами, визначеними Законом України «Про повну 

загальну середню освіту», поділ на які здійснюється з урахуванням вікових 

особливостей фізичного, психічного й інтелектуального розвитку дітей. 

2.3. Освітній процес у Гімназії організовується в межах навчального року, що 

розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних 

днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня 

припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним 

робочий день. 

2.4. Структура і тривалість навчального року,  навчального тижня, навчального 

дня, занять, відпочинку між ними,  форми організації освітнього процесу у 

Гімназії визначаються педагогічною радою Гімназії у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального 

навантаження, встановленого річним навчальним планом, та з у рахуванням 

вікових особливостей, фізичного, психічного й інтелектуального розвитку 

дітей.      

Навчальний рік поділяється на семестри. Порядок відпрацювання робочого  

часу за період карантину та інших надзвичайних ситуацій регулюється 

нормативними-правовими актами, зокрема листами Міністерства освіти і 

науки України,  рішеннями Засновника або уповноваженого ним органу. 

2.5. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту, що підтверджує 

готовність приміщень Гімназії до роботи у новому навчальному році. 

2.6. З урахуванням місцевих умов і специфіки Гімназії запроваджується графік 

канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 

30 днів. 

2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у Гімназії визначається 

розкладом уроків, що складається на семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором Гімназії.  

     Гімназія провадить освітню діяльність за п’ятиденним робочим тижнем.     

Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі занять. 

2.8. Безперервна навчальна діяльність  у Гімназії  становить: 1 рік навчання — 35 
хвилин, 2-4 рік навчання — 40 хвилин, 5-11(12) рік навчання — 45 хвилин. 

   Гімназія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього 

процесу. 

   Тривалість перерв між навчальними заняттями встановлюється з 

урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування 
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здобувачів освіти. 

2.9. Організація освітнього процесу в Гімназії забезпечує виконання державних 

стандартів освіти та здійснюється на основі освітньої програми, яка 

складається Гімназією на основі типових освітніх програм або власних, 

затверджених у визначеному законодавством порядку. Рішення про 

використання Гімназією освітньої програми, розробленої на основі типової 

освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною 

радою Гімназії. 

     Освітня програма Гімназії схвалюється педагогічною радою та 

затверджується директором. 

2.10. Освітня програма Гімназії має містити: 
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 
навчання здобувачів  освіти на відповідному рівні (циклі ) повної загальної середньої 
освіти в годинах, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання; 

- навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових 
навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 
перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 
обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної 
освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та /або інтегровано з іншими 
навчальними предметами; 
- перелік модельних навчальних програм, що використовуються 
Гімназією в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених 
педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з 
навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж встановлено 
відповідними модельними навчальними програмами; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 
- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію 
оцінювання; 
- інші освітні компоненти (за рішенням Гімназії).  

Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору 

здобувачів освіти, може бути розроблена для одного і для декількох рівнів 

освіти (наскрізна освітня програма). 

2.11. На основі визначеного в освітній програмі Гімназії навчального плану 

педагогічна рада складає, а директор Гімназії затверджує річний навчальний 

план, що конкретизує перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), 

обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, 

навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних 

годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік). 

2.12. Гімназія реалізує освітню програму за кошти державного, місцевого 

бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не може 

реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свою освітню 

програму за кошти батьків та/або учнів. 

2.13.   У Гімназії формуються класи та/або групи, у т.ч. спеціальні, інклюзивні та 

інші, передбачені законодавством, відповідно до нормативів, встановлених 

Законом України «Про повну загальну середню освіту». 

      Кількість учнів у класі не може становити менше  5 учнів. У разі, якщо 

кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання 

за однією з інших (крім очної) форм здобуття базової середньої  освіти або в 
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іншому закладі із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення 

кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для 

припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року. 

2.14. Кількість учнів у навчальних приміщеннях Гімназії має відповідати вимогам 

санітарного законодавства та не може порушувати права учнів і педагогічних 

працівників на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці). 

2.15. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі 

вибіркових, у Гімназії можуть формуватися та функціонувати міжкласні 

групи, що включають учнів різних років навчання. 

2.16. Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до Гімназії 

здійснюється за наказом директора Гімназії за процедурою, передбаченою 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України. 

    Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною 

(домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням 

результатів навчання. 

2.17. Зарахування до 1 класу Гімназії відбувається, як правило, з шести років. Діти, 

яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні 

розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

2.18.  Особи з особливими освітніми потребами, які виявили бажання навчатися у 

Гімназії, можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а 

тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути 

подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 

складником. Особливості здобуття такими особами базової середньої освіти 

визначаються спеціальним законом. 

2.19. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами 

інклюзивний клас організовується в обов’язковому порядку. Спеціальний 

клас утворюється директором Гімназії за погодженням із Засновником або 

уповноваженим ним органом. 

    Організація інклюзивного навчання в Гімназії здійснюється у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

    Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі 

розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається на підставі 

висновку інклюзивно-ресурсного центру. 

     Індивідуальна програма розвитку включає перелік необхідних дитині 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються 

індивідуально та/або в груповій формі. 

    Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з 

особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя. 

    Соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються 

асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або 

уповноваженою ними особою. Асистент учня  допускається до участі в 

освітньому процесі Гімназії для виконання його функцій виключно за умови 

проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним 

документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для 

виконання його функцій та вимоги до нього визначаються Міністерством 

освіти і науки України. Рішення про допуск асистента учня до участі в 

освітньому процесі приймає директор Гімназії на основі укладення 

відповідного договору між Гімназією та  асистентом учня за згодою батьків. 
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     Для організації процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

Гімназії облаштовуються ресурсні кімнати і медіатеки за рахунок коштів 

державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

2.20. 3а письмовими зверненнями батьків учнів Гімназії директор може ухвалити 

рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі 

інклюзивної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та 

інші кошти, не заборонені законодавством.  

2.21. Гімназія забезпечує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій учнів, 

відповідно до вимог й у порядку, визначених законодавством. 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня Гімназії формується шляхом 

визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої 
діяльності та запропонованих ними: 

- форм здобуття загальної середньої освіти; 
- навчальних планів та програм; 
- навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх 

компонентів, у тому числі вибіркових, і рівнів їх складності; 
- форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання; 
- темпів засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення 

окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів). 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням 

необхідних для цього ресурсів, наявних у Гімназії на підставі індивідуальної 
програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється 
педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, 
схвалюється педагогічною радою Гімназії, затверджується  директором та 
підписується батьками. 

     Спроможність Гімназії забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої 
траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається 
педагогічною радою Гімназії на підставі поданої батьками дитини письмової 
заяви. 

     Оскарження рішень пов’язаних із реалізацією індивідуальної освітньої 
траєкторії в Гімназії, індивідуального навчального плану та індивідуальної 
програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної скарги до 
директора Гімназії, Засновника чи уповноваженого ним органу відповідно до 
Закону України «Про звернення громадян» та/або в інший спосіб, визначений 
законодавством. 

2.22. Визнання результатів навчання учнів Гімназії, здобутих шляхом 

неформальної та інформальної освіти, здійснюється шляхом їх річного 

оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на 

загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форм здобуття 

загальної середньої освіти. 

2.23. Відповідно до освітньої програми та річного навчального плану педагогічні 

працівники Гімназії самостійно добирають  підручники, навчальні посібники, 

а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних 

завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

2.24.   У межах основного навчального часу у Гімназії може організовуватись 

вивчення курсів за вибором і факультативів, у позаурочний час за окремим 

розкладом - робота гуртків, індивідуальних та інших занять, що спрямовані на 
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реалізацію освітньої програми закладу, задоволення інтересів здобувачів 

освіти, розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

2.25. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу Гімназії і 

ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях 

українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини та громадянина, 

принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовується на 

формування: 

- відповідальних і чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству; 

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і 

громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, 

фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за 

будь-якою ознакою; 

- патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, 

поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних 

цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, 

усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 

нетерпимості до їх порушення, проявів корупції і порушень академічної 

доброчесності; 

- громадянської культури та культури демократії; 

- культури  та навичок здорового способу життя, екологічної культури, 

дбайливого ставлення до довкілля; 

- прагнення та утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди, між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, 

шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; 

- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, 

сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників 

становлення особистості. 

    Єдність навчання, виховання і розвитку учнів Гімназії забезпечується  

спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

2.26.  Основними видами оцінювання результатів навчання учнів Гімназії є 

формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) 

оцінювання, державна підсумкова атестація, у т.ч. у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

              Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання 

учнів Гімназії на предмет відповідності вимогам навчальної програми, вибір 

форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники 

закладу. Підсумкове оцінювання за сімейною (домашньою) формою 

здійснюється не менше двох разів на рік. 

              Оцінювання результатів навчання учнів Гімназії здійснюється за системою 

оцінювання та загальними критеріями, визначеними законодавством.  

              Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі Гімназії щороку у 
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разі переведення його на наступний рік навчання.  

              Державна підсумкова атестація на відповідність результатів навчання 

державним стандартам проводиться для всіх учнів Гімназії, які завершили 

здобуття початкової та базової середньої освіти (крім випадків визначених 

законодавством), з предметів, визначених Міністерством освіти і науки 

України. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначає Міністерство освіти і науки України. 

              У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної 

підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою 

Гімназії учень має право до початку нового навчального року пройти річне 

оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного 

непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації 

педагогічна рада Гімназії спільно з батьками учня до початку нового 

навчального року вирішує питання про визначення форми та умов 

подальшого здобуття таким учнем освіти. 

               У разі вибуття учня Гімназії з причин, визначених законодавством, 

оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Гімназії здійснюється виключно 

педагогічними працівниками. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Гімназії з особливими освітніми 

потребами здійснюється згідно із загальними критеріями та з урахуванням 

індивідуального навчального плану ( за наявності). 

2.27.   Облік відвідування та результатів навчання здобувачів освіти  Гімназії 

ведеться в класних журналах, журналах гурткової роботи та інших облікових 

документах відповідно до інструкцій, затверджених в установленому порядку. 

2.28. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня на 

підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

учні Гімназії отримують свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про базову 

середню освіту, бланки яких виготовлені Гімназією або Засновником з 

присвоєнням їм відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти. 

2.29. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, 

культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів Гімназії можуть 

застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і 

відзначення. 

     Види та форми заохочення  (відзначення) учнів Гімназії визначаються 

положенням, що затверджується педагогічною радою закладу. 

              Рішення про заохочення  (відзначення) учнів Гімназії ухвалює педагогічна 

рада. Рішення про заохочення (відзначення) учнів Гімназії приймаються з 

дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

              Засновник, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть 

заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів Гімназії. 

2.30. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів 

освіти Гімназії забороняється. 

III. Учасники освітнього процесу 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Гімназії є: 

- учні; 
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- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- батьки учнів (особи, які їх заміняють); 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

3.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі Гімназії 

(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 

конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо)  здійснюється за рішенням 

директора Гімназії. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор 

Гімназії. 
3.3. Не можуть працювати в Гімназії або залучатися до участі в освітньому процесі 

(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 
конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин 
проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності 
дитини чи з використанням дитини. 

3.4.   Права та обов’язки учнів Гімназії: 

3.4.1.  Учні Гімназії мають право на: 

- навчання впродовж життя й академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

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

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

і засобів навчання; 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- на визнання результатів навчання, передбачених освітньою програмою 

закладу, що були здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- на свободу творчої, 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 й експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та 

агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 
- користування книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 
порядку, встановленому Гімназією відповідно до спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому 
процесі; 

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні Гімназією; 

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

освітніми потребами та з соціально незахищених верств населення; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту та спеціальними законами. 

3.4.2.  Учні Гімназії зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми Гімназії (індивідуального навчального 

плану за його наявності),  дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом 
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освіти для відповідного рівня освіти; 

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

освітнього процесу Гімназії, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 

довкілля; 

- дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Гімназії. 

3.4.3 Учні Гімназії мають інші права та обов’язки, передбачені законодавством та цим  

Статутом. 

3.4.4 Засновнику та працівникам Гімназії, органам державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів Гімназії 

до участі в заходах, організованих не передбаченими законами 

воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, релігійними 

організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону 

України «Про освіту». 

Учні Гімназії можуть залучатися до участі в заходах, організованих 

громадськими об’єднаннями, виключно за згодою їх батьків. 

3.4.5 Залучення учнів Гімназії до самообслуговування та суспільно-корисної праці 

допускається лише за їх згодою або згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, 

відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

3.4.6 Учням Гімназії можуть надаватися матеріальна допомога, академічні та соціальні 

стипендії за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів юридичних та/або 

фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. 

3.4.7 Учні Гімназії мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або 

групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні освіти, і з 

яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня 

результатів навчання учнів відповідного року навчання. 

3.4.8 Учні Гімназії підвозяться до місця навчання та у зворотному напрямку (до 

місця проживання) відповідно до порядку, затвердженого Засновником, за 

кошти міського бюджету. 

3.4.9 Учні Гімназії  з особливими освітніми потребами здобувають базову 

середню освіту в порядку, встановленому законодавством України. 

3.4.10 Харчування учнів Гімназії здійснюється відповідно до Закону України «Про 

освіту» та інших актів законодавства. Відповідальність за організацію 

харчування, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства 

про безпечність та якість харчових продуктів покладається на Засновника та 

директора Гімназії. Норми та порядок організації харчування 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

3.4.11 Гімназія створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення 

належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також 

формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя. 

3.4.12 Учні Гімназії забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється 

медичними працівниками місцевих закладів охорони здоров’я у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3.5. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу в Гімназії: 
3.5.1. На посади педагогічних працівників Гімназії приймаються особи, які мають 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


168 

 

педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 
володіють державною мовою (для громадян України) або володіють 
державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та 
осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я 
яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. 
Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 
3.5.2. Педагогічні працівники Гімназії мають права, визначені Законом 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або цим  
Статутом. 

3.5.3. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами 
відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»  
та законодавства про працю. 

      Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується 
пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються 
строком від одного до трьох років. 

3.5.4.   Педагогічні працівники Гімназії мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання 

в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів та 

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 книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 

порядку, встановленому Гімназією відповідно до спеціальних законів; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

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

організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі і гідності; 

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

межами Гімназії; 

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

із зарахуванням до стажу роботи; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- подовжену оплачувану відпустку; 

- участь у громадському самоврядуванні Гімназії; 

- участь у роботі колегіальних органів управління Гімназією; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту. 

3.5.5. Педагогічні працівники Гімназії зобов’язані: 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їх батьками; 
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- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також 

дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, 

визначених  ст. 6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог 

Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та  педагогічну 

майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами 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; 

- 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 дотримуватися 

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 Гімназії 

алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- виконувати вимоги установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

Гімназії, свої посадові обов’язки. 

3.5.6. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду 

педагогічного працівника Гімназії, протягом першого року роботи повинні пройти 

педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується 

Міністерством освіти і науки України. 

    Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора Гімназії, 

що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника. 

    Педагогічна інтернатура  передбачає заходи, що забезпечать здобуття та/або 

вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом 

першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема: 

- супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого 

педагогічного працівника (педагога-наставника); 

- різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, 
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опрацювання відповідної літератури тощо). 

    Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного 

працівника Гімназії з досвідом педагогічної діяльності не менше 5 років за 

відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною 

спеціалізацією чи спеціалізацією). 
   Відповідно до рішення директора Гімназії педагогічному працівникові за 
виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата 
відповідно до законодавства. 

3.5.7. Робочий час педагогічного працівника Гімназії включає час, необхідний для 
виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та 
іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або 
посадовою інструкцією. 
    Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою 
інструкцією, яка затверджується директором Гімназії відповідно до вимог 
законодавства. 

3.5.8.   Педагогічна діяльність вчителя включає: 
1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на 

одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень; 
2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у 

співвідношенні до тарифної ставки відповідно до встановлених 
законодавством розмірів: класне керівництво, перевірка навчальних 
робіт учнів; завідування майстернями чи навчальними кабінетами, 
робота з бібліотечним фондом підручників,  робота в інклюзивних 
класах (групах),  проведення позакласної роботи з учнями; 

3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, 
організаційної) діяльності, передбачені Законом України «Про повну 
загальну середню освіту» та іншими актами законодавства, трудовим 
договором та/або посадовою інструкцією. За інші види педагогічної 
діяльності законодавством, Засновником та/або Гімназією можуть 
встановлюватися доплати. 

      За педагогічні звання педагогічним працівникам Гімназії встановлюються 
підвищення посадового окладу у порядку, визначеному законодавством. 

       Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, 
підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок 
та умови їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України. 

      Засновник  та/або  Гімназія мають право встановлювати додаткові види та 
розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень. 

3.5.9.  Розподіл педагогічного навантаження у Гімназії затверджується  директором 
відповідно до вимог законодавства. 

    Педагогічне навантаження педагогічного працівника Гімназії обсягом 
менше норми встановлюється за його письмовою згодою. 

    Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом, або за 
письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства 
про працю. 

     Розміри тарифних ставок та посадових окладів педагогічних та інших 
працівників Гімназії визначаються відповідно до нормативних актів 
Кабінету Міністрів України. 

3.5.10. Оплата праці педагогічних та інших працівників Гімназії здійснюється 
відповідно до Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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освіту»   та інших актів законодавства. 

3.5.11.  Педагогічні працівники Гімназії в обов’язковому порядку підлягають атестації, яка 

проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до положення, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

3.5.12.  Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу Гімназії, 

визначаються законодавством, відповідними договорами, посадовими інструкціями 

та цим Статутом. 

3.5.13.  Відволікання педагогічних та інших працівників Гімназії від виконання професійних 

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

3.5.14. Працівники Гімназії, винні у порушенні Статуту, посадових обов’язків, умов 

трудового й колективного договору, та такі, що за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, несуть відповідальність згідно з законодавством. 

3.5.15. Оплата праці працівників Гімназії здійснюється за рахунок державного та/або 

місцевого бюджетів, власних надходжень, грантів, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

3.5.16. Педагогічним та іншим працівникам за рахунок власних надходжень Гімназії може  

надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 

Умови надання такої допомоги визначаються колективним договором. 

3.6.         Права та обов’язки батьків учнів Гімназії: 

3.6.1.      Батьки учнів Гімназії мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права і законні інтереси здобувачів освіти; 

- звертатися до Гімназії, органів управління освітою з питань освіти; 

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

освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні Гімназії, зокрема обирати і бути 

обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Гімназії та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, 

педагогічні експерименти і надавати згоду на участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 
- отримувати інформацію про діяльність Гімназії, результати навчання своїх дітей 

(дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості 
освіти у Гімназії та її освітньої діяльності; 

- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з 
директором Гімназії. 

3.6.2.    Батьки учнів Гімназії 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 передбачених нею 

результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й 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, 
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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 цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Гімназії. 

3.6.3. Гімназія зобов’язана поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до 

власних релігійних і філософських переконань, враховувати відповідні 

переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно 

порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього 

процесу. 

3.6.4.     Інші права й обов’язки батьків учнів Гімназії можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

 

 IV. Управління закладом 

4.1.         Повноваження Засновника Гімназії: 
4.1.1.        Права та обов’язки Засновника  Гімназії визначаються Законами 

України «Про  освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими 
актами законодавства. 

4.1.2.       Повноваження Засновника та  уповноваженого ним органу управління освітою: 

4.1.2.1.   Засновник: 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу 

освіти, укладає засновницький договір у випадках, визначених законом; 

- затверджує установчі документи Гімназії їх нову редакцію та зміни до них; 

- закріплює територію обслуговування; 

- забезпечує доступність здобуття освіти для всіх громадян, що проживають на 

відповідній території; 

- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу; 

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором Гімназії, обраним 

(призначеним) у порядку, встановленому законодавством; 

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором Гімназії з підстав та 

у порядку, визначених законодавством; 

- затверджує за поданням Гімназії стратегію її розвитку; 

- фінансує виконання стратегії розвитку Гімназії, у тому числі здійснення 

закладом інноваційної діяльності в межах кошторисних призначень міського 

бюджету; 

- утворює та ліквідовує структурні підрозділи Гімназії; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Гімназії. 

4.1.2.2.    Уповноважений орган: 
- затверджує кошторис Гімназії, у т.ч. обсяг коштів, що передбачається на 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його 

виконання; 
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- організовує та забезпечує проведення конкурсу на посаду директора Гімназії; 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Гімназії; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) 

за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри,  стану здоров’я, інвалідності, 

особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, 

релігійних та інших переконань, місця проживання, мови спілкування,  

етнічного та соціального походження, складних життєвих обставин, сімейного 

та майнового стану, наявності судимості, за мовними або іншими ознаками; 

- сприяє проведенню інноваційної діяльності; 

- забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які 

беруть участь в освітньому процесі, здобувачів освіти; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та інших актів 

законодавства. 

4.1.3. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не має права 

втручатись у діяльність Гімназії, що здійснюється нею у межах її автономних прав, 

визначених законодавством і цим Статутом. 

4.1.4. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не можуть 

делегувати свої повноваження директору, педагогічній чи піклувальній раді, 

органам громадського самоврядування Гімназії. 

4.1.5. Засновник Гімназії зобов’язаний забезпечити: 

- створення умов для здобуття учнями Гімназії початкової та базової середньої 

освіти на рівні державних стандартів; 

- утримання та розвиток Гімназії, її матеріально-технічної бази на рівні, 

достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та 

інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки тощо; 

- можливість учням продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі 

реорганізації чи ліквідації Гімназії; 

- створення в Гімназії інклюзивного освітнього середовища, дотримання 

принципів універсального дизайну й розумного пристосування під час 

проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень 

Гімназії; 

- пільговий проїзд здобувачів освіти та педагогічних працівників Гімназії до 

місця навчання і додому у визначених ним порядку та розмірах за рахунок 

видатків місцевого бюджету. ‘ 

4.2.        Повноваження директора Гімназії: 
4.2.1. Директором Гімназії може бути особа, яка 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, пройшла конкурсний 
відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до  Закону України 
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«Про повну загальну середню освіту». 
       Повноваження директора Гімназії визначаються законодавством та цим 

Статутом. 
4.2.2. Не може обіймати посаду директора Гімназії особа, яка: 

7) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 
8) має судимість за вчинення злочину; 
9) позбавлена права обіймати відповідну посаду; 
10) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення; 
11) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, 

пов’язаного з корупцією; 
12) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про 

очищення влади». 
4.2.3. Директор Гімназії має право: 

- діяти від імені Гімназії без довіреності та представляти її  у 
відносинах з іншими особами; 

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської 
та іншої діяльності Гімназії; 

- приймати рішення щодо діяльності Гімназії в межах повноважень, 
визначених законодавством та строковим трудовим договором, у 
тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном 
Гімназії  та її коштами; 

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з 
посади працівників Гімназії, визначати їхні посадові обов’язки, 
заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а 
також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими 
відносинами, відповідно до вимог законодавства; 

- визначати режим роботи Гімназії; 
- ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом 

питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів 
Гімназії; 

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 
виконання; 

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або 
юридичними особами відповідно до своєї компетенції; 

- звертатися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення 
позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу 
якості освіти та/або громадської акредитації Гімназії; 

- приймати рішення з інших питань діяльності Гімназії. 
4.2.4. Директор Гімназії зобов’язаний: 

 -  здійснювати безпосереднє управління закладом; 

-  нести відповідальність за освітню, кадрову,  фінансово-господарську                 

та іншу   діяльність закладу освіти: 
- виконувати Закони України  «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати 
та контролювати їх виконання працівниками Гімназії, зокрема в 
частині організації освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність Гімназії; 
- розробляти проект кошторису та подавати його Засновнику або 

уповноваженому ним органу на затвердження; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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- надавати щороку Засновнику  або уповноваженому ним органу 
пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність Гімназії в межах 
затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку 
Гімназії; 

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Гімназії; 
- затверджувати посадові інструкції працівників Гімназії; 
- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 
- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Гімназії 

відповідно до  Закону України «Про повну загальну середню 
освіту»; 

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 
освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод 
педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії 
та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі 
потреби індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освіти в Гімназії, забезпечити її створення та 
функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та 
моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями 
(учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, 
індивідуального навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями 
результатів навчання, визначених державними стандартами повної 
загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, 
індивідуальним навчальним планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з 
особливими освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками; 

- забезпечити звітування один раз на рік перед Засновником про 
діяльність закладу у сфері організаційної, кадрової, академічної та 
фінансової автономії у термін та у формі, визначеній Засновником, 
а  також оприлюднення такої інформації на офіційному сайті 
Гімназії та уповноваженого органу; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого 
громадського нагляду (контролю) за діяльністю Гімназії; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 
самоврядування в Гімназії; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню 
культури здорового способу життя учнів та працівників Гімназії; 

- створювати в Гімназії безпечне освітнє середовище, забезпечувати 
дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог 
техніки безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню 
учнів відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Гімназії, зокрема 
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шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог 
законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та 
інших законів України; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також 
їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності 
відповідно до вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 
відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах  колективу про свою роботу 
та виконання стратегії розвитку Гімназії; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 
Засновником, Статутом Гімназії, колективним договором, 
строковим трудовим договором. 

Директор Гімназії зобов’язаний протягом першого року після 
призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з 
управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин. 

4.2.5. Директор Гімназії має права та обов’язки педагогічного працівника, 
визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за 
виконання обов’язків, визначених законодавством, статутом Гімназії та 
строковим трудовим договором. 

4.2.6. Директор Гімназії призначається  на посаду Баранівським міським головою 
за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону 
України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, 
затвердженого Засновником. 
  Рішення про проведення конкурсу приймається Засновником або 
уповноваженим ним органом: 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового 
договору, укладеного з директором Гімназії; 

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення 
договору, укладеного з директором Гімназії, чи визнання 
попереднього конкурсу таким, що не відбувся. 

  Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному 

вебсайті Засновника або уповноваженого ним органу та на вебсайті Гімназії 

наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення 

конкурсу. 

  У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати 

участь представники органів громадського самоврядування Гімназії. 

4.2.7. Баранівський міський голова укладає контракт з директором Гімназії при 

призначенні його на посаду.  У контракті визначаються  права директора, строк 

найму, обов’язки й відповідальність перед Засновником і трудовим колективом, 

умови його матеріального та соціального забезпечення з урахуванням гарантій, 

передбачених чинним законодавством. 

4.2.8. У разі тимчасової відсутності директора Гімназії (відрядження, хвороба, відпустка 

або інші поважні причини) його обов’язки виконує педагогічний працівник або 

інша особа, на яку покладені обов’язки наказом директора. 

У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, 

покладання виконання обов’язків директора здійснюється наказом 

уповноваженого органу Засновника. 

4.2.9. Директор Гімназії звільняється з посади у зв’язку з закінченням строку трудового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладання 

трудового договору. 

   Припинення трудового договору з директором Гімназії у зв’язку із закінченням  

строку його дії  або його дострокове розірвання здійснюється відповідною 

посадовою особою Засновника або керівником уповноваженого ним органу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством про працю. 

 Підставами для дострокового звільнення директора Гімназії є: 

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

щодо мови освітнього процесу; 

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»; 

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке 

набрало законної сили; 

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків директора 

Гімназії, визначених Законом України «Про повну загальну середню 

освіту»; 

- несвоєчасне звітування у порядку, визначеному Статутом перед 

Засновником про діяльність закладу; 

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, 

виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу 

державного нагляду (контролю). 

У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з 

інших причин начальник уповноваженого органу Засновника своїм наказом 

призначає тимчасово виконуючого обов’язки директора на період до призначення 

директора Гімназії в порядку, встановленому чинним законодавством. 

4.3.           Повноваження педагогічної ради Гімназії: 
4.3.1.    Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 

управління Гімназії.  Повноваження педагогічної ради визначаються  
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

4.3.2.   Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 
працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у 
засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор 
Гімназії 

4.3.3. Педагогічна рада Гімназії: 
- схвалює стратегію розвитку Гімназії та річний план роботи; 
- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та 

оцінює результати її (їх) виконання; 
- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 
- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 
- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, 

їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання 
обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального 
заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає 
заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; 
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- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника, отриманих ним  поза закладами освіти, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню 
діяльність за акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес 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; 

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 
громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або 
освітньої діяльності Гімназії; 

-  розглядає інші питання, віднесені законом або Статутом Гімназії до її 
повноважень. 

4.3.4.      Засідання педагогічної ради Гімназії є правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань 
приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу 
голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення 
педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується 
головою та секретарем педагогічної ради. 

4.3.5.      Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в 
дію наказами директора Гімназії та є обов’язковими до виконання всіма 

учасниками освітнього процесу в Гімназії. 
4.4. Громадське самоврядування в Гімназії - це право учасників освітнього процесу як 

безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування брати участь у 

вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в Гімназії, захисту' 

своїх прав й інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь в 

громадському нагляді (контролі) й в управлінні Гімназією у межах повноважень, 

визначених законодавством та цим Статутом.  
                      Громадське самоврядування та державно-громадське управління Гімназією 

здійснюється на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських 

об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх 

представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 

           У Гімназії можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

 Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів 

громадського самоврядування Гімназії визначаються Законом України «Про 
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повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

 У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування  Гімназії не мають 

права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування 

Гімназії. 

4.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Гімназії є загальні 

збори колективу закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік та формуються 

з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу. 

          Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються в однаковій 

кількості від таких категорій: 

- працівників Гімназії - зборами трудового колективу (5 осіб); 

- учнів Гімназії - зборами 5-9 класів (5 осіб); 

- батьків учнів, громадськості - батьківським самоврядуванням (5 осіб). 

      Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній 

роботі беруть участь не менше половини делегатів від кожної з трьох категорій. 

Рішення ухвалюються простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

      Право скликати загальні збори мають Засновник або уповноважений ним орган 

управління освітою,  директор Гімназії, учасники зборів, якщо за це висловилось 

не менше третини їх загальної кількості. 

          Загальні збори: 

- щорічно заслуховують звіт директора, дають оцінку їх діяльності відкритим 

або таємним голосуванням; 

- розглядають найважливіші питання діяльності Гімназії; 

- вносять пропозиції про заохочення членів трудового колективу та учнів; 

- порушують клопотання перед Засновником про розривання трудового 

контракту з директором Гімназії у разі невиконання ним свої посадових 

обов’язків, ініціюють проведення позапланового інституційного аудиту 

Гімназії. 
                  Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) 

колективу Гімназії розміщується в Гімназії та оприлюднюється на 
офіційному вебсайті Гімназії не пізніше ніж за один місяць до дня їх 
проведення. 

4.4.2.   Учнівське самоврядування у Гімназії  діє з метою формування та розвитку 

громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, 

пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту, здорового способу життя тощо. 
   Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через 
органи учнівського самоврядування. 
   Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема 
на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих 
(робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а 
також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського 
самоврядування. 
   Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу чи структурного 
підрозділу Гімназії. 
   Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та 
можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати 
різноманітні форми і назви. 
   Директор Гімназії сприяє та створює умови для діяльності органів 
учнівського самоврядування. 
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   Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися 
в діяльність органів учнівського самоврядування. 
   З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів Гімназії керівник 
учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом 
директором Гімназії. Директор Гімназії зобов’язаний розглянути усну чи 
письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення 
порушень щодо честі, гідності чи прав учня Гімназії та вжити заходів 
відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства. 
   Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані 
вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності. 

                  Органи учнівського самоврядування мають право: 
- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 
науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування; 
- проводити за погодженням з директором Гімназії організаційні, 
просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати 
їх проведення перед керівництвом Гімназії; 
- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти 
відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 
- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту в Гімназії; 
- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або 
обговоренні плану роботи Гімназії, змісту освітніх і навчальних програм; 
- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради 
Гімназії з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього 
процесу. 
  Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до 
порушення законодавства, статуту Гімназії, правил внутрішнього 
розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього 
процесу. 
  Засади учнівського самоврядування визначаються  Законом України «Про 
повну  загальну середню освіту» та положенням про учнівське 
самоврядування Гімназії, що затверджується загальними зборами 
уповноважених представників класів Гімназії. 
  У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються 
законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про 
учнівське самоврядування Гімназії. 
   Рішення органу учнівського самоврядування Гімназії виконуються учнями 
на добровільних засадах. 

4.4.3. Вищим органом громадського самоврядування працівників Гімназії є 
загальні збори трудового колективу Гімназії. 

     Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок 
прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового 
колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, 
визначаються цим Статутом і колективним договором  Гімназії. 

                 Загальні збори трудового колективу: 
- розглядають та схвалюють проєкт колективного договору; 
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 
комісії з трудових спорів; 
- обирають комісію з трудових спорів. 

      Загальні збори трудового колективу Гімназії можуть утворювати комісію 
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з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені 
законодавством. 

       Рішення загальних зборів трудового колективу Гімназії підписуються 
головуючим на засіданні та секретарем. 

       Рішення загальних зборів трудового колективу Гімназії, прийняті у межах 
їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками 
Гімназії. 

4.4.4. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів Гімназії як 
безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою 
захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 
громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених 
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Статутом 
Гімназії. 

           Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 
самоврядування (у межах класу, Гімназії, за інтересами тощо). 

         Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 
що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування Гімназії. 

         Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 
виключно на добровільних засадах. 

         Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 
освітнього процесу та/або діяльності Гімназії можуть бути реалізовані 
виключно за рішенням директора Гімназії, якщо таке рішення не 
суперечить законодавству. 

         Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування  не повинні 
призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи 
обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні 
інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських 
рішень, що не відповідають законодавству. 

         Органи батьківського самоврядування Гімназії мають право, але не 
зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами. 

         Працівники Гімназії не мають права втручатися в діяльність батьківського 
самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів 
батьківського самоврядування. 

4.4.5. За рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути створена 

піклувальна рада Гімназії. 
                Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

Гімназії, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з 
основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, 
ефективній взаємодії Гімназії з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, 
юридичними та фізичними особами. 

                   Піклувальна рада: 
- аналізує та оцінює діяльність Гімназії та її директора; 
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану 

розвитку Гімназії й аналізує стан їх виконання; 
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не 

заборонені законом; 
- проводить моніторинг виконання кошторису  Гімназії й вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором Гімназії; 
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- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади 
із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового 
інституційного аудиту Гімназії; 

- може вносити Засновнику  подання про заохочення директора 
Гімназії або притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом Гімназії. 
   Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим 
ним органом з урахуванням пропозицій органів управління  Гімназією, 
органів громадського самоврядування Гімназії, депутатів Баранівської 
міської ради. 
   До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 
Гімназії. 
   Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є 
правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 
затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 
голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос 
голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради 

оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на 
засіданні та секретар. Члени піклувальної ради мають право брати участь у 
роботі колегіальних  органів управління Гімназії з правом дорадчого 
голосу.   Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого 

Засновником. 
 

V.   Забезпечення якості освіти  

 

5.1.         Внутрішня система забезпечення якості освіти формується Гімназією на 
основі методичних рекомендацій, розроблених центральним органом із 
забезпечення якості освіти і затверджених Міністерством освіти і науки 
України.             Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти Гімназії та зміни до нього  схвалюються педагогічною радою та 
уводяться в дію наказом директора. 

5.2.    Кожен учасник освітнього процесу Гімназії зобов’язаний дотримуватися 
академічної доброчесності. 

      Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Гімназії 
формуються відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням 
особливостей, визначених  Законом України  «Про повну загальну середню 
освіту». 

 5.2.1.    Директор та інші педагогічні працівники  Гімназії забезпечують дотримання 
принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції. 

 5.2.2.  Порушеннями академічної доброчесності в освітньому процесі Гімназії є 
академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом 
України «Про освіту», а також такі форми обману, як: 

- надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги 
учням під час проходження ними підсумкового оцінювання 
(семестрового та річного), державної підсумкової атестації,  не 
передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження; 

- використання учнем під час контрольних заходів 
непередбачених   допоміжних матеріалів та/або технічних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


183 

 

засобів; 
- проходження процедури оцінювання результатів навчання 

замість інших осіб; 
- необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних 

працівників під час атестації чи сертифікації. 
5.2.3.    Педагогічні працівники Гімназії, стосовно яких встановлено факт порушення  

академічної доброчесності: 
5) не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів 

забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та 
інших змагань; 

6) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 
підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння 
педагогічного звання; 

7) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші 
заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року; 

8) можуть бути позбавлені педагогічного звання. 
5.2.4.      Факт порушення академічної доброчесності враховується під час: 

- вирішення питання про притягнення педагогічного працівника 
Гімназії до дисциплінарної відповідальності; 

- конкурсного відбору на посаду директора Гімназії. 
5.2.5.   За порушення академічної доброчесності до учня Гімназії може бути 

застосовано такі види академічної відповідальності: 
6) зауваження; 
7) повторне проходження підсумкового оцінювання; 
8) повторне проходження державної підсумкової атестації; 
9) повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; 
10) позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності 

призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, 
конкурсах. 

 5.2.6.      Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником 
Гімназії академічної доброчесності та визначення виду академічної 
відповідальності приймає педагогічна рада Гімназії за участю працівника 
та/або його законного представника. 

 5.2.7.      Рішення про академічну відповідальність учнів Гімназії приймає 
педагогічний працівник Гімназії, який виявив порушення академічної 
доброчесності, або педагогічна рада Гімназії відповідно до положення про 
внутрішню систему забезпечення якості освіти. 

                 Рішення про позбавлення учнів Гімназії  академічної стипендії, призових 
місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих 
із порушенням академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), 
який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством. 

5.2.8.    Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів і 
педагогічних працівників Гімназії, повинні бути співмірними із вчиненими 
правопорушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один 
із видів академічної відповідальності. 

                  Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути 
оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти Гімназії. 

5.3.          Гімназія зобов’язана створити умови  для виконання учнями вимог 
відповідних державних стандартів освіти. 



184 

 

5.4.       Атестація педагогічних працівників Гімназії здійснюється відповідно 
до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та в 
порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

      За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 
працівника Гімназії займаній посаді, присвоюється або підтверджується 
кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання. 
Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5.        Педагогічні працівники Гімназії мають право на проходження сертифікації, 
яка здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних 
працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють 
методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями 
та сприяють їх поширенню. 

      Засади сертифікації педагогічних працівників визначаються Законом 
України «Про освіту». 

5.5.1.      Порядок  проходження сертифікації визначається законодавством.  
5.5.2.      Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники Гімназії, 

які працюють не менше двох років   та мають педагогічне навантаження. 
                  Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації 

безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав 
сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше 
ніж через рік. 

5.5.3.      Педагогічні працівники Гімназії, які отримали сертифікат: 
    отримують щомісячну доплату в розмірі, встановленому 
законодавством, протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних 
працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної 
доброчесності); 
    впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та 
нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу 
педагогічним працівникам (здійснюють супервізію); 
    можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням 
якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і 
технологій у системі освіти. 

5.5.4.   Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації 
педагогічним працівником Гімназії, а також є підставою для присвоєння 
йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. 

5.6.     Зовнішнє оцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти  Гімназії 
здійснюється у формі інституційного  аудиту, що проводиться 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади   із 
забезпечення якості освіти, у плановому порядку не більше одного разу на 
10 років. 

5.6.1     У позаплановому порядку інституційний аудит в Гімназії  може бути 
проведений за ініціативою Засновника, директора, педагогічної ради, 
загальних зборів або піклувальної ради Гімназії. 

5.6.2.      Директор Гімназії має право подати до центрального органу виконавчої 
влади із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення щодо 
висновку та рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. 

5.6.3.      Висновок про якість освітньої й управлінської діяльності Гімназії та 
рекомендації щодо вдосконалення її діяльності оприлюднюються на 
вебсайтах Гімназії, Засновника та/або уповноваженого ним органу у 
встановлені законодавством строки. 
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5.6.4.  У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Гімназії вимогам 
законодавства і визначення строку для усунення порушень до директора 
Гімназії не застосовуються заохочення (премії, нагороди, інші 
заохочувальні виплати тощо) до моменту виправлення недоліків. 

5.7.        Громадська акредитація Гімназії проводиться за ініціативою  директора 
Гімназії відповідно до вимог Закону України «Про освіту» за рахунок 
коштів Засновника, інших джерел, не заборонених законодавством, та з 
урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну 
загальну середню освіту». 

                  Громадська акредитація здійснюється юридичними особами, 
акредитованими у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки 
України, з урахуванням вимог до проведення інституційного аудиту 
закладів загальної середньої освіти. 

 5.7.1.  Успішні результати громадської акредитації Гімназії засвідчуються 
сертифікатом, що є чинним протягом п’яти років. 

Інформація про проведення та результати громадської акредитації 
Гімназії оприлюднюється на вебсайті Гімназії, Засновника та/або  
уповноваженого ним органу протягом 10 днів з дня видачі сертифіката і 
надсилається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 
якості освіти. 

5.8.      Кожен педагогічний працівник Гімназії щороку підвищує свою кваліфікацію 
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту». 

5.8.1.     Кожному педагогічному працівникові Гімназії ґарантується право 
підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, 
розташованому на території Житомирської області, що не обмежує його 
право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї 
кваліфікації. 

5.8.2.   Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника Гімназії протягом п’яти років, яка оплачується за 
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, не може бути меншою 
за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин 
обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і 
практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми 
потребами. 

                   Педагогічним працівникам Гімназії відшкодовуються відповідно до 
законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення 
кваліфікації. 

5.8.3.      На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада Гімназії 
формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, форму, 
суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки проходження 
підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Гімназії. 

               VІ. Матеріально-технічна база 
6.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном Гімназії 

визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту» та іншими актами законодавства. 

6.2.       Майно Гімназії складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також 

інші цінності, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, вартість яких 

відображається в самостійному балансі Гімназії. 
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6.3.       Майно Гімназії належить їй на праві власності, повного господарського відання 

або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

утворення, цього Статуту та укладених угод. 

6.4.      Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Гімназії може 

проводитися лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, 

завдані Гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та 

фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

6.8.  Для забезпечення освітнього процесу база Гімназії складається із навчальних 

кабінетів, бібліотеки, їдальні, спортивного та ігрового майданчиків. 

6.9.       Майно Гімназії не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім 

призначенням. 

6.10. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими    

природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх 

охорони. 

VIІ. Фінансово-господарська діяльність 

7.1. Гімназія провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 
до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів. 

7.2. Фінансова автономія Гімназії у частині використання бюджетних коштів, 
що надається рішенням Засновника на підставі подання директора Гімназії,  
передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 
кошторисом обсягів, зокрема на: 

- формування структури Гімназії та її штатного розпису; 
- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, 
преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд Гімназії;  
- оплату підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- укладення відповідно до законодавства угод (цивільно-правових та 

господарських договорів) для забезпечення діяльності Гімназії. 
7.3. Джерелами формування кошторису Гімназії є: 

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому 
нормативами фінансування загальної середньої освіти для 
забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному державними 
стандартами загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників та інші цілі, визначені законодавством.; 

- кошти, отримані за надання платних освітніх та інших послуг;  
- кошти, отримані за надання послуг з організації гарячого харчування 

учнів; 
- доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені законодавством. 

7.4. Гімназія є неприбутковою установою. Доходи спеціального фонду від 
платних послуг Гімназії використовуються виключно для фінансування 
видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених цим Статутом. 

7.5. Одержання  Гімназією власних надходжень не є підставою для зменшення 
обсягу її бюджетного фінансування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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7.6. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в Гімназії визначається 
директором  відповідно до законодавства України. За рішенням директора 
Гімназії бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або в інших 
не заборонених законодавством формах.  

7.7.   Гімназія може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 
затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник  має право 
затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до 
переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 
   Директор Гімназії визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що 
надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку 
надання кожної з них, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.  

                  Гімназія не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги 
для досягнення  учнями результатів навчання (компетентностей), 
визначених державними стандартами. 

                  У Гімназії під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення 
результатів навчання, передбачених освітньою програмою Гімназії, не 
можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги. 

                  Учні Гімназії та їх батьки можуть отримувати в Гімназії  платні освітні та 
інші послуги виключно на добровільних засадах. 

7.8. Штатний розпис Гімназії розробляється на основі типових штатних 
нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених 
Міністерством освіти і науки України, та затверджується  директором 
Гімназії за погодженням із уповноваженим органом Засновника. 

7.9.  Кошти Гімназії зберігаються на її рахунках в установах банків. Гімназія   

самостійно розпоряджається доходами від провадження господарської та 

іншої діяльності, передбаченої цим Статутом. 
7.10. Фінансова звітність про діяльність Гімназії встановлюється та проводиться 

відповідно до законодавства. 

 
VIII. Міжнародне співробітництво 

8.1.        Гімназія за наявності належної матеріально-технічної бази та фінансових 

ресурсів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до 

законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми 

асоціаціями. 

8.2.        Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди 

про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 

8.3.        Гімназія має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно 

до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними 

юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, 

провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних 

підприємств (установ). 

8.4.        Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної 

діяльності використовуються Гімназією для забезпечення власної 

діяльності, визначеної цим Статутом. 

8.5.        Участь Гімназії в міжнародних програмах, проектах, учнівських та 

педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 
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ІХ. Контроль за діяльністю закладу 

9.1.        Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюється відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». 

9.2.     Державний контроль здійснює центральний орган виконавчої влади із    

забезпечення якості освіти у формі інституційного аудиту один раз на 10 

років. Інституційний аудит включає планову перевірку ліцензійних умов. 

9.3.     Контроль за діяльністю Гімназії здійснює Засновник та/або уповноважений 

ним орган, інші органи та служби у межах повноважень, наданих їм чинним 

законодавством. 

 
X. Реорганізація або ліквідація закладу 

10.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Гімназію 
відповідно до вимог законодавства України. 

10.2. Реорганізація Гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 
виділення, укрупнення. 

10.3. Ліквідація Гімназії проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 
ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

10.4.       З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Гімназією. 

10.5.       Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Гімназії, виявляє її дебіторів та 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

представляє його Засновнику. 

10.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Гімназії переходять до    

правонаступників відповідно до чинного законодавства, 

10.7.       При реорганізації чи ліквідації Гімназії працівникам гарантується 

дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про 

працю. 

 
XІ. Заключні положення 

11.1. У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

11.2.      Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються 

Органом управління майном та реєструється згідно чинного законодавства 

України. 

11.3.        Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрацій' 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
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136проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022 року       №  

 

Про  затвердження статуту  

Першотравенського ліцею  

Баранівської міської ради  

в новій редакції 

 

Відповідно до  ст. 26, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська 

рада   

        

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до статуту Першотравенського ліцею Баранівської міської 

ради та затвердити його в новій редакції  (додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради 

уповноваженим органом Засновника з управління Першотравенським 

ліцеєм Баранівської міської ради. 

3. Уповноважити директора Першотравенського ліцею Баранівської 

міської ради (Данилюк І.Л.) провести державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.  

 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 32 сесії  

8 скликання № _____ 

від 28.07.2022 року 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 ПЕРШОТРАВЕНСЬКОГО ЛІЦЕЮ 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(у новій редакції) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2022 р. 
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І. Загальні положення 

1.1.  Першотравенський ліцей  Баранівської міської ради перебуває в комунальній 

власності територіальної громади в особі Баранівської міської ради 

відповідно до рішення 1 сесії  8 скликання Баранівської міської ради від 

24.11.2020 р. №21. 

1.2.  Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської 

ради (далі - Засновник). 

1.3.  Повне найменування: Першотравенський ліцей  Баранівської міської ради. 
           Скорочене найменування: Першотравенський ліцей. 

           Юридична адреса: вул. Шкільна, 4, смт. Першотравенськ,  Житомирська 

область, 12746. 
1.4. Уповноважений орган управління Першотравенським ліцеєм  (далі – Ліцей) 

визначається окремим рішенням Засновника. 

1.5. Ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, 

офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного казначейства та 

самостійний баланс. 

   Ліцей має право набувати  майнові й немайнові права, нести обов'язки, 

виступати стороною в судовому процесі, мати у власності кошти та інше 

майно відповідно до законодавства. 

1.6. Ліцей провадить освітню діяльність на рівнях початкової, базової середньої та 

профільної середньої освіти на підставі ліцензії, виданої в установленому 

законодавством порядку. 

1.7. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-

правовими актами України, рішеннями Баранівської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами 

уповноваженого органу Засновника та цим Статутом. 

1.8. Ліцей самостійно ухвалює рішення й здійснює діяльність у межах своєї 

компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 

1.9. Ліцей гарантує особі право на здобуття початкової, базової середньої та 

профільної середньої освіти незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, 

стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, 

національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця 

проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та 

майнового стану, складних життєвих обставин. 

1.10.  Засновник забезпечує закріплення за Ліцеєм території обслуговування, 

фінансування витрат на його утримання та матеріально-технічне 

забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво 

та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування здобувачів 

освіти, підвезення до Ліцею й у зворотному порядку учнів і педагогічних 

працівників.    

1.11. Ліцей може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи 

(дошкільний, позашкільний та ін.). 

1.12. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 
- безпечні умови провадження освітньої діяльності; 
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- 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. 

1.13.  Метою функціонування Ліцею є забезпечення: 

      всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань,   

соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності й громадянської активності, дбайливого 

ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству. 

    формування ключових компетентностей, визначених Законом України 

«Про освіту» та державними стандартами.  

1.14. Ліцей провадить освітню діяльність за принципами людиноцентризму; 

верховенства права; забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; 

забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 

ознаками; розвитку інклюзивного середовища; забезпечення універсального 

дизайну та розумного пристосування; наукового характеру освіти; 

різноманітності освіти; цілісності й наступності системи освіти; прозорості і 

публічності прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальності 

і підзвітності перед суспільством; нерозривного зв’язку зі світовою та 

національною історією, культурою, національними традиціями; свободи 

вибору видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми; академічної 

доброчесності; академічної свободи; фінансової, академічної, кадрової та 

організаційної автономії у межах, визначених законом; гуманізму; 

демократизму; єдності навчання, виховання та розвитку; виховання 

патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його 

історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби 

в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; 

формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її 

честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до 

дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури 

та культури демократії; формування культури здорового способу життя, 

екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання 

політичних партій та релігійних організацій в освітній процес; різнобічності 

та збалансованості інформації щодо політичних, світоглядних і релігійних 

питань; державно-громадського управління; сприяння навчанню впродовж 

життя; нетерпимості до проявів корупції і хабарництва; доступності   освітніх 

послуг. 

1.15.  Основні напрями функціонування Ліцею відображаються в стратегії розвитку, 

яка затверджується Засновником, перспективному та річному планах роботи. 

1.16.  Мовою освітнього процесу в Ліцеї є державна мова. 

1.17. Здобуття освіти в Ліцеї здійснюється за очною денною формою. Можуть 

використовуватись інші форми (дистанційна, мережева, екстернатна, сімейна 

(домашня), педагогічний патронаж та ін.), передбачені законодавством 

України про освіту. 
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1.18. Ліцей може створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні класи для    

навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

1.19. За своїм статусом Ліцей належить до категорії неприбуткових бюджетних 

установ. 

1.20. Для здійснення статутної діяльності Ліцей може на договірних засадах 

об’єднуватися з іншими юридичними особами, зокрема інклюзивно-

ресурсними та міжшкільними ресурсними центрами, закладами позашкільної 

освіти, створюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші 

об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. 

1.21. Ліцей відокремлений від  релігійних і партійних організацій. 

1.22. Ліцей має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

- ліцензування освітньої діяльності; 

- акредитацію освітньої програми; 

- громадську акредитацію закладу; 

- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової 

роботи; 

- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів, 

секцій, студій тощо; 

- надання додаткових платних послуг; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в межах 

власного кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, 

визначеному законодавством України; 

- застосування гнучкого режиму праці; 

- розвиток власної соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством 

України та цим Статутом. 

1.23. Ліцей забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї діяльності, 

формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою 

діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту оприлюднює 

інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу. 

1.24. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються 

угодами, що укладені між ними. 

1.25. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників здійснюється Ліцеєм самостійно або за його 

замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників 

Баранівської міської ради. 

1.26.   У Ліцеї функціонують методичні об’єднання педагогічних працівників, 

динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи. 

1.27. Ліцей має право провадити інноваційну діяльність та може укладати з цією 

метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти, 

науковими й іншими установами, підприємствами, організаціями, фізичними 

особами. 
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1.28. Медичне обслуговування здобувачів освіти Ліцею забезпечується 

Засновником і здійснюється місцевими установами охорони здоров’я. 

1.29. У своїй діяльності Ліцей підконтрольний та підзвітний Засновнику та 

уповноваженому ним органу. 

 
II. Організація освітнього процесу 

2.1. Освітній процес у Ліцеї організовується відповідно до законодавства та 

освітньої програми закладу й спрямовується на виявлення і розвиток 

здібностей та обдарувань особистості, досягнення результатів навчання, 

прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних 

компетентностей, визначених державними стандартами. 

2.2. На рівнях початкової,  базової середньої та профільної середньої освіти 

освітній процес у Ліцеї  організовується за циклами, визначеними Законом 

України «Про повну загальну середню освіту», поділ на які здійснюється з 

урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного й інтелектуального 

розвитку дітей. 

2.3. Освітній процес у Ліцеї організовується в межах навчального року, що 

розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних 

днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня 

припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним 

робочий день. 

2.4. Структура і тривалість навчального року,  навчального тижня, навчального 

дня, занять, відпочинку між ними,  форми організації освітнього процесу у 

Ліцеї визначаються педагогічною радою Ліцею у межах часу, передбаченого 

освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, 

встановленого річним навчальним планом, та з у рахуванням вікових 

особливостей, фізичного, психічного й інтелектуального розвитку дітей.      

Навчальний рік поділяється на семестри. Порядок відпрацювання робочого  

часу за період карантину та інших надзвичайних ситуацій регулюється 

нормативними-правовими актами, зокрема листами Міністерства освіти і 

науки України,  рішеннями Засновника або уповноваженого ним органу. 

2.5. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту, що підтверджує 

готовність приміщень Ліцею до роботи у новому навчальному році. 

2.6. З урахуванням місцевих умов і специфіки Ліцею запроваджується графік 

канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 

30 днів. 

2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у Ліцеї визначається 

розкладом уроків, що складається на семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором Ліцею.  

     Ліцей провадить освітню діяльність за п’ятиденним робочим тижнем.     

Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі занять. 

2.8. Безперервна навчальна діяльність  у Ліцеї  становить: 1 рік навчання — 35 
хвилин, 2-4 рік навчання — 40 хвилин, 5-11(12) рік навчання — 45 хвилин. 

   Ліцей може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. 

   Тривалість перерв між навчальними заняттями встановлюється з 

урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування 

здобувачів освіти. 
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2.9. Організація освітнього процесу в Ліцеї забезпечує виконання державних 

стандартів освіти та здійснюється на основі освітньої програми, яка 

складається Ліцеєм на основі типових освітніх програм або власних, 

затверджених у визначеному законодавством порядку. Рішення про 

використання Ліцеєм освітньої програми, розробленої на основі типової 

освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною 

радою Ліцею. 

     Освітня програма Ліцею схвалюється педагогічною радою та 

затверджується директором. 

2.10. Освітня програма Ліцею має містити: 
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 
навчання здобувачів  освіти на відповідному рівні (циклі ) повної загальної 
середньої освіти в годинах, його розподіл між освітніми галузями за роками 
навчання; 
- навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових 

навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 
перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 
обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) 
певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та /або інтегровано з 
іншими навчальними предметами; 
- перелік модельних навчальних програм, що використовуються Ліцеєм 
в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною 
радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних 
предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж встановлено 
відповідними модельними навчальними програмами; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 
- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію 
оцінювання; 
- інші освітні компоненти (за рішенням Ліцею).  

Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору 

здобувачів освіти, може бути розроблена для одного і для декількох рівнів 

освіти (наскрізна освітня програма). 

2.11. На основі визначеного в освітній програмі Ліцею навчального плану 

педагогічна рада складає, а директор Ліцею затверджує річний навчальний 

план, що конкретизує перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), 

обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, 

навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних 

годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік). 

2.12. Ліцей реалізує освітню програму за кошти державного, місцевого бюджетів, 

інших джерел, не заборонених законодавством, і не може реалізовувати чи 

забезпечувати (повністю або частково) свою освітню програму за кошти 

батьків та/або учнів. 

2.13.   У Ліцеї формуються класи та/або групи, у т.ч. спеціальні, інклюзивні та інші, 

передбачені законодавством, відповідно до нормативів, встановлених 

Законом України «Про повну загальну середню освіту». 

      Кількість учнів у класі не може становити менше  5 учнів. У разі, якщо 

кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання 

за однією з інших (крім очної) форм здобуття базової середньої та профільної 
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середньої освіти або в іншому закладі із забезпеченням територіальної 

доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не 

є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення 

навчального року. 

2.14. Кількість учнів у навчальних приміщеннях Ліцею має відповідати вимогам 

санітарного законодавства та не може порушувати права учнів і педагогічних 

працівників на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці). 

2.15. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі 

вибіркових, у Ліцеї можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, 

що включають учнів різних років навчання. 

2.16. Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до Ліцею 

здійснюється за наказом директора Ліцею за процедурою, передбаченою 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України. 

    Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною 

(домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням 

результатів навчання. 

2.17. Зарахування до 1 класу Ліцею відбувається, як правило, з шести років. Діти, 

яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні 

розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

2.18.  Особи з особливими освітніми потребами, які виявили бажання навчатися у 

Ліцеї, можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а 

тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути 

подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 

складником. Особливості здобуття такими особами базової середньої освіти 

визначаються спеціальним законом. 

2.19. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами 

інклюзивний клас організовується в обов’язковому порядку. Спеціальний 

клас утворюється директором Ліцею за погодженням із Засновником або 

уповноваженим ним органом. 

    Організація інклюзивного навчання в Ліцеї здійснюється у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

    Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі 

розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається на підставі 

висновку інклюзивно-ресурсного центру. 

     Індивідуальна програма розвитку включає перелік необхідних дитині 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються 

індивідуально та/або в груповій формі. 

    Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з 

особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя. 

    Соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються 

асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або 

уповноваженою ними особою. Асистент учня  допускається до участі в 

освітньому процесі Ліцею для виконання його функцій виключно за умови 

проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним 

документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для 

виконання його функцій та вимоги до нього визначаються Міністерством 

освіти і науки України. Рішення про допуск асистента учня до участі в 

освітньому процесі приймає директор Ліцею на основі укладення 
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відповідного договору між Ліцеєм та  асистентом учня за згодою батьків. 

     Для організації процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

Ліцеї облаштовуються ресурсні кімнати і медіатеки за рахунок коштів 

державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

2.20. 3а письмовими зверненнями батьків учнів Ліцею директор може ухвалити 

рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі 

інклюзивної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та 

інші кошти, не заборонені законодавством.  

2.21. Ліцей забезпечує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій учнів, 

відповідно до вимог й у порядку, визначених законодавством. 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня Ліцею формується шляхом 

визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої 
діяльності та запропонованих ними: 

- форм здобуття загальної середньої освіти; 
- навчальних планів та програм; 
- навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх 

компонентів, у тому числі вибіркових, і рівнів їх складності; 
- форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання; 
- темпів засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення 

окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів). 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням 

необхідних для цього ресурсів, наявних у Ліцеї на підставі індивідуальної 
програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється 
педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, 
схвалюється педагогічною радою Ліцею, затверджується  директором та 
підписується батьками. 

     Спроможність Ліцею забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої 
траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається 
педагогічною радою Ліцею на підставі поданої батьками дитини письмової 
заяви. 

     Оскарження рішень пов’язаних із реалізацією індивідуальної освітньої 
траєкторії в Ліцеї, індивідуального навчального плану та індивідуальної 
програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної скарги до 
директора Ліцею, Засновника чи уповноваженого ним органу відповідно до 
Закону України «Про звернення громадян» та/або в інший спосіб, визначений 
законодавством. 

2.22. Визнання результатів навчання учнів Ліцею, здобутих шляхом неформальної 

та інформальної освіти, здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або 

державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, 

визначених для очної або екстернатної форм здобуття загальної середньої 

освіти. 

2.23. Відповідно до освітньої програми та річного навчального плану педагогічні 

працівники Ліцею самостійно добирають  підручники, навчальні посібники, а 

також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних 

завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

2.24. У межах основного навчального часу у Ліцеї може організовуватись вивчення 

курсів за вибором і факультативів, у позаурочний час за окремим розкладом - 
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робота гуртків, індивідуальних та інших занять, що спрямовані на реалізацію 

освітньої програми закладу, задоволення інтересів здобувачів освіти, розвиток 

їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

2.25. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу Ліцею і 

ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях 

українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини та громадянина, 

принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовується на 

формування: 

- відповідальних і чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству; 

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і 

громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, 

фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за 

будь-якою ознакою; 

- патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, 

поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних 

цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, 

усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 

нетерпимості до їх порушення, проявів корупції і порушень академічної 

доброчесності; 

- громадянської культури та культури демократії; 

- культури  та навичок здорового способу життя, екологічної культури, 

дбайливого ставлення до довкілля; 

- прагнення та утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди, між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, 

шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; 

- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, 

сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників 

становлення особистості. 

    Єдність навчання, виховання і розвитку учнів Ліцею забезпечується  

спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

2.26.  Основними видами оцінювання результатів навчання учнів Ліцею є 

формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) 

оцінювання, державна підсумкова атестація, у т.ч. у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

              Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання 

учнів Ліцею на предмет відповідності вимогам навчальної програми, вибір 

форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники 

закладу. Підсумкове оцінювання за сімейною (домашньою) формою 

здійснюється не менше двох разів на рік. 

              Оцінювання результатів навчання учнів Ліцею здійснюється за системою 

оцінювання та загальними критеріями, визначеними законодавством.  

              Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 
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відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі Ліцею щороку у 

разі переведення його на наступний рік навчання.  

              Державна підсумкова атестація на відповідність результатів навчання 

державним стандартам проводиться для всіх учнів Ліцею, які завершили 

здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти (крім 

випадків визначених законодавством), з предметів, визначених Міністерством 

освіти і науки України. Зміст, форми і порядок проведення державної 

підсумкової атестації визначає Міністерство освіти і науки України. 

              У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної 

підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою 

Ліцею учень має право до початку нового навчального року пройти річне 

оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного 

непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації 

педагогічна рада Ліцею спільно з батьками учня до початку нового 

навчального року вирішує питання про визначення форми та умов 

подальшого здобуття таким учнем освіти. 

               У разі вибуття учня Ліцею з причин, визначених законодавством, 

оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Ліцею здійснюється виключно 

педагогічними працівниками. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Ліцею з особливими освітніми 

потребами здійснюється згідно із загальними критеріями та з урахуванням 

індивідуального навчального плану ( за наявності). 

2.28.   Облік відвідування та результатів навчання здобувачів освіти  Ліцею ведеться 

в класних журналах, журналах гурткової роботи та інших облікових 

документах відповідно до інструкцій, затверджених в установленому порядку. 

2.29. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня на 

підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

учні Ліцею отримують свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про базову 

середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту, бланки яких 

виготовлені Ліцеєм або Засновником з присвоєнням їм відповідного 

реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

2.30. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, 

культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів Ліцею можуть 

застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і 

відзначення. 

     Види та форми заохочення  (відзначення) учнів Ліцею визначаються 

положенням, що затверджується педагогічною радою закладу. 

              Рішення про заохочення  (відзначення) учнів Ліцею ухвалює педагогічна 

рада. Рішення про заохочення (відзначення) учнів Ліцею приймаються з 

дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

              Засновник, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть 

заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів Ліцею. 

2.31. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів 

освіти Ліцею забороняється. 

III. Учасники освітнього процесу 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Ліцеї є: 
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- учні; 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- батьки учнів (особи, які їх заміняють); 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

3.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі Ліцею 

(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 

конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо)  здійснюється за рішенням 

директора Ліцею. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор Ліцею. 
3.3. Не можуть працювати в Ліцеї або залучатися до участі в освітньому процесі 

(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 
конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин 
проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності 
дитини чи з використанням дитини. 

3.4. Права та обов’язки учнів Ліцею: 

3.4.1. Учні Ліцею мають право на: 

- навчання впродовж життя й академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти й 

запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх 

складності, методів і засобів навчання; 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- на визнання результатів навчання, передбачених освітньою програмою 

закладу, що були здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- на свободу творчої, 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 й експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, 

що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 
- користування книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в порядку, 
встановленому Ліцеєм відповідно до спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому 
процесі; 

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні Ліцеєм; 

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

потребами та з соціально незахищених верств населення; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту та спеціальними законами. 

3.4.2. Учні Ліцею зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми Ліцею (індивідуального навчального 

плану за його наявності),  дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом 
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освіти для відповідного рівня освіти; 

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

освітнього процесу Ліцею, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 

довкілля; 

- дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Ліцею. 

3.4.3 Учні Ліцею мають інші права та обов’язки, передбачені законодавством та цим  

Статутом. 

3.4.4 Засновнику та працівникам Ліцею, органам державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів Ліцею до 

участі в заходах, організованих не передбаченими законами воєнізованими 

формуваннями, а також політичними партіями, релігійними організаціями 

(об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про 

освіту». 

Учні Ліцею можуть залучатися до участі в заходах, організованих 

громадськими об’єднаннями, виключно за згодою їх батьків. 

3.4.5 Залучення учнів Ліцею до самообслуговування та суспільно-корисної праці 

допускається лише за їх згодою або згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, 

відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

3.4.6 Учням Ліцею можуть надаватися матеріальна допомога, академічні та соціальні 

стипендії за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів юридичних та/або 

фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. 

3.4.7 Учні Ліцею мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або 

групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні освіти, і з 

яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня 

результатів навчання учнів відповідного року навчання. 

3.4.8 Учні Ліцею підвозяться до місця навчання та у зворотному напрямку (до місця 

проживання) відповідно до порядку, затвердженого Засновником, за кошти 

міського бюджету. 

3.4.9 Учні Ліцею  з особливими освітніми потребами здобувають базову середню 

освіту в порядку, встановленому законодавством України. 

3.4.10 Харчування учнів Ліцею здійснюється відповідно до Закону України «Про 

освіту» та інших актів законодавства. Відповідальність за організацію 

харчування, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про 

безпечність та якість харчових продуктів покладається на Засновника та 

директора Ліцею. Норми та порядок організації харчування встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

3.4.11 Ліцей створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних 

і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них 

гігієнічні навички та засади здорового способу життя. 

3.4.12 Учні Ліцею забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється 

медичним працівником закладу, медичними працівниками місцевих закладів 

охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3.5. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу в Ліцеї: 
3.5.1. На посади педагогічних працівників Ліцею приймаються особи, які мають 
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педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 
володіють державною мовою (для громадян України) або володіють 
державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та 
осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан 
здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

     Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 

3.5.2. Педагогічні працівники Ліцею мають права, визначені Законом 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або цим  
Статутом. 

3.5.3. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами 
відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»  
та законодавства про працю. 

      Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується 
пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються 
строком від одного до трьох років. 

3.5.4.   Педагогічні працівники Ліцею мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів та 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 книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 

порядку, встановленому Ліцеєм відповідно до спеціальних законів; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

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

організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі і гідності; 

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

Ліцею; 

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

зарахуванням до стажу роботи; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- подовжену оплачувану відпустку; 

- участь у громадському самоврядуванні Ліцею; 

- участь у роботі колегіальних органів управління Ліцеєм; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту. 

3.5.5. Педагогічні працівники Ліцею зобов’язані: 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їх батьками; 
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- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також 

дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, 

визначених  ст. 6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог 

Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та  педагогічну 

майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами 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; 

- 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 дотримуватися 

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 Ліцею 

алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- виконувати вимоги установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

Ліцею, свої посадові обов’язки. 

3.5.6. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду 

педагогічного працівника Ліцею, протягом першого року роботи повинні пройти 

педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується 

Міністерством освіти і науки України. 

    Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора Ліцею, 

що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника. 

    Педагогічна інтернатура  передбачає заходи, що забезпечать здобуття та/або 

вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом 

першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема: 

  супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого 

педагогічного працівника (педагога-наставника); 

  різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, 
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опрацювання відповідної літератури тощо). 

    Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного 

працівника Ліцею з досвідом педагогічної діяльності не менше 5 років за 

відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною 

спеціалізацією чи спеціалізацією). 
   Відповідно до рішення директора Ліцею педагогічному працівникові за 
виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата 
відповідно до законодавства. 

3.5.7. Робочий час педагогічного працівника Ліцею включає час, необхідний для 
виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та 
іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або 
посадовою інструкцією. 
    Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою 
інструкцією, яка затверджується директором Ліцею відповідно до вимог 
законодавства. 

3.5.8.   Педагогічна діяльність вчителя включає: 
1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на 

одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень; 
2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у 

співвідношенні до тарифної ставки відповідно до встановлених 
законодавством розмірів: класне керівництво, перевірка навчальних 
робіт учнів; завідування майстернями чи навчальними кабінетами, 
робота з бібліотечним фондом підручників,  робота в інклюзивних 
класах (групах),  проведення позакласної роботи з учнями; 

3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, 
організаційної) діяльності, передбачені Законом України «Про повну 
загальну середню освіту» та іншими актами законодавства, трудовим 
договором та/або посадовою інструкцією. За інші види педагогічної 
діяльності законодавством, Засновником та/або Ліцеєм можуть 
встановлюватися доплати. 

       За педагогічні звання педагогічним працівникам Ліцею встановлюються 
підвищення посадового окладу у порядку, визначеному законодавством. 

       Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, 
підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок 
та умови їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України. 

      Засновник  та/або  Ліцей мають право встановлювати додаткові види та 
розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень. 

3.5.9.  Розподіл педагогічного навантаження у Ліцеї затверджується  директором 
відповідно до вимог законодавства. 

    Педагогічне навантаження педагогічного працівника Ліцею обсягом менше 
норми встановлюється за його письмовою згодою. 

    Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом, або за 
письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства 
про працю. 

     Розміри тарифних ставок та посадових окладів педагогічних та інших 
працівників Ліцею визначаються відповідно до нормативних актів Кабінету 
Міністрів України. 

3.5.10.  Оплата праці педагогічних та інших працівників Ліцею здійснюється 
відповідно до Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню 
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освіту»   та інших актів законодавства. 

3.5.11.  Педагогічні працівники Ліцею в обов’язковому порядку підлягають атестації, яка 

проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до положення, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

3.5.12.  Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу Ліцею, 

визначаються законодавством, відповідними договорами, посадовими інструкціями 

та цим Статутом. 

3.5.13.  Відволікання педагогічних та інших працівників Ліцею від виконання професійних 

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

3.5.14. Працівники Ліцею, винні у порушенні Статуту, посадових обов’язків, умов 

трудового й колективного договору, та такі, що за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, несуть відповідальність згідно з законодавством. 

3.5.15. Оплата праці працівників Ліцею здійснюється за рахунок державного та/або 

місцевого бюджетів, власних надходжень, грантів, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

3.5.16. Педагогічним та іншим працівникам за рахунок власних надходжень Ліцею може  

надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 

Умови надання такої допомоги визначаються колективним договором. 

3.6.         Права та обов’язки батьків учнів Ліцею: 

3.6.1.      Батьки учнів Ліцею мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права і законні інтереси здобувачів освіти; 

- звертатися до Ліцею, органів управління освітою з питань освіти; 

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

освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні Ліцею, зокрема обирати і бути 

обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Ліцеї та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, 

педагогічні експерименти і надавати згоду на участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 
- отримувати інформацію про діяльність Ліцею, результати навчання своїх дітей 
(дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти 
у Ліцеї та його освітньої діяльності; 
- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з 
директором Ліцею. 

3.6.2.    Батьки учнів Ліцею 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 передбачених нею 

результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й 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 житія у взаєморозумінні, мирі та 

злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, 
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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 цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Ліцею. 

3.6.3. Ліцей зобов’язаний поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до 

власних релігійних і філософських переконань, враховувати відповідні 

переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно 

порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього 

процесу. 

3.6.4.     Інші права й обов’язки батьків учнів Ліцею можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

 

 IV. Управління закладом 

4.1.         Повноваження Засновника Ліцею: 
4.1.1.      Права та обов’язки Засновника  Ліцею визначаються Законами України «Про  

освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами 
законодавства. 

4.1.2.        Повноваження Засновника та  уповноваженого ним органу управління освітою: 

4.1.2.1.    Засновник: 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу 

освіти, укладає засновницький договір у випадках, визначених законом; 

- затверджує установчі документи Ліцею, їх нову редакцію та зміни до них; 

- закріплює територію обслуговування; 

- забезпечує доступність здобуття освіти для всіх громадян, що проживають на 

відповідній території; 

- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу; 

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором Ліцею, обраним 

(призначеним) у порядку, встановленому законодавством; 

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором Ліцею з підстав та у 

порядку, визначених законодавством; 

- затверджує за поданням Ліцею стратегію його розвитку; 

- фінансує виконання стратегії розвитку Ліцею, у тому числі здійснення 

закладом інноваційної діяльності в межах кошторисних призначень міського 

бюджету; 

- утворює та ліквідовує структурні підрозділи Ліцею; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Ліцею; 

4.1.2.2.     Уповноважений орган: 
- затверджує кошторис Ліцею, у т.ч. обсяг коштів, що передбачається на 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його 

виконання; 
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- організовує та забезпечує проведення конкурсу на посаду керівника Ліцею; 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Ліцею; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) 

за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри,  стану здоров’я, інвалідності, 

особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, 

релігійних та інших переконань, місця проживання, мови спілкування,  

етнічного та соціального походження, складних життєвих обставин, сімейного 

та майнового стану, наявності судимості, за мовними або іншими ознаками; 

- сприяє проведенню інноваційної діяльності; 

- забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які 

беруть участь в освітньому процесі, здобувачів освіти; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та інших актів 

законодавства. 

4.1.3. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не має права 

втручатись у діяльність Ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, 

визначених законодавством і цим Статутом. 

4.1.4. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не можуть 

делегувати свої повноваження директору, педагогічній чи піклувальній раді, 

органам громадського самоврядування Ліцею. 

4.1.5. Засновник Ліцею зобов’язаний забезпечити: 

- створення умов для здобуття учнями Ліцею початкової, базової середньої та 

профільної середньої освіти на рівні державних стандартів; 

- утримання та розвиток Ліцею, його матеріально-технічної бази на рівні, 

достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та 

інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки тощо; 

- можливість учням продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі 

реорганізації чи ліквідації Ліцею; 

- створення в Ліцеї інклюзивного освітнього середовища, дотримання 

принципів універсального дизайну й розумного пристосування під час 

проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень 

Ліцею; 

- пільговий проїзд здобувачів освіти та педагогічних працівників Ліцею до 

місця навчання і додому у визначених ним порядку та розмірах за рахунок 

видатків місцевого бюджету. 

4.2.        Повноваження директора Ліцею: 
4.2.1. Директором Ліцею може бути особа, яка 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, пройшла конкурсний відбір 
та визнана переможцем конкурсу відповідно до  Закону України «Про повну 
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загальну середню освіту». 
       Повноваження директора Ліцею визначаються законодавством та цим 

Статутом. 
4.2.2. Не може обіймати посаду директора Ліцею особа, яка: 

13) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 
14) має судимість за вчинення злочину; 
15) позбавлена права обіймати відповідну посаду; 
16) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення; 
17) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, 

пов’язаного з корупцією; 
18) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про 

очищення влади». 
4.2.3. Директор Ліцею має право: 

- діяти від імені Ліцею без довіреності та представляти його  у відносинах 
з іншими особами; 
- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та 
іншої діяльності Ліцею; 
- приймати рішення щодо діяльності Ліцею в межах повноважень, 
визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому 
числі розпоряджатися в установленому порядку майном Ліцею  та його 
коштами; 
- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади 
працівників Ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та 
притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші 
питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог 
законодавства; 
- визначати режим роботи Ліцею; 
- ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом 
питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів Ліцею; 
- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 
виконання; 
- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними 
особами відповідно до своєї компетенції; 
- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 
якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного 
аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської 
акредитації Ліцею; 
- приймати рішення з інших питань діяльності Ліцею. 

4.2.4. Директор Ліцею зобов’язаний: 

 -   здійснювати безпосереднє управління закладом; 

-  нести відповідальність за освітню, кадрову,  фінансово-господарську               

та іншу   діяльність закладу освіти: 
- виконувати Закони України  «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та 
контролювати їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в частині 
організації освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність Ліцею; 
- розробляти проект кошторису та подавати його Засновнику або 

уповноваженому ним органу на затвердження; 
- надавати щороку Засновнику  або уповноваженому ним органу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність Ліцею в межах 
затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Ліцею; 
- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Ліцею; 
- затверджувати посадові інструкції працівників Ліцею; 
- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 
- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Ліцею відповідно 

до  Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 
- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод 
педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або 
індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби 
індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти в Ліцеї, забезпечити її створення та функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 
виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями 
(учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, 
індивідуального навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 
навчання, визначених державними стандартами повної загальної 
середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним 
навчальним планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 
освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками; 

- забезпечити звітування один раз на рік перед Засновником про діяльність 
закладу у сфері організаційної, кадрової, академічної та фінансової 
автономії у термін та у формі, визначеній Засновником, а  також 
оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Ліцею та 
уповноваженого органу; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 
нагляду (контролю) за діяльністю Ліцею; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 
самоврядування в Ліцеї; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 
здорового способу життя учнів та працівників Ліцею; 

- створювати в Ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати 
дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог 
техніки безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів 
відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Ліцею, зокрема 
шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів 
України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
відкритість використання публічних коштів» та інших законів України; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно 
до вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 
відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах  колективу про свою роботу та 
виконання стратегії розвитку Ліцею; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 
Засновником, Статутом Ліцею, колективним договором, строковим 
трудовим договором. 

Директор Ліцею зобов’язаний протягом першого року після призначення 
на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності 
обсягом не менше 90 навчальних годин. 

4.2.5. Директор Ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, 
визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за 
виконання обов’язків, визначених законодавством, статутом Ліцею і 
строковим трудовим договором. 

4.2.6. Директор Ліцею призначається  на посаду Баранівським міським головою 
за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону 
України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, 
затвердженого Засновником. 
  Рішення про проведення конкурсу приймається Засновником або 
уповноваженим ним органом: 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового 
договору, укладеного з директором Ліцею; 

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення 
договору, укладеного з директором Ліцею, чи визнання попереднього 
конкурсу таким, що не відбувся. 

  Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному 

вебсайті Засновника або уповноваженого ним органу та на вебсайті Ліцею 

наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення 

конкурсу. 

  У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати 

участь представники органів громадського самоврядування Ліцею. 

4.2.7. Баранівський міський голова укладає контракт з директором Ліцею при 

призначенні його на посаду.  У контракті визначаються  права директора, строк 

найму, обов’язки й відповідальність перед Засновником і трудовим колективом, 

умови його матеріального та соціального забезпечення з урахуванням гарантій, 

передбачених чинним законодавством. 

4.2.8. У разі тимчасової відсутності директора Ліцею (відрядження, хвороба, відпустка 

або інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора або інша 

особа, на яку покладені обов’язки наказом директора. 

У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, 

покладання виконання обов’язків директора здійснюється наказом 

уповноваженого органу Засновника. 

4.2.9. Для уникнення конфлікту інтересів у директора Ліцею видача наказів, контроль за 

їх виконанням, розподіл педагогічного навантаження та інші управлінські дії щодо 

близьких директору осіб, що можуть спричинити конфлікт інтересів, делегуються 

одному із заступників на підставі наказу. 

4.2.10. Директор Ліцею звільняється з посади у зв’язку з закінченням строку трудового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладання 

трудового договору. 

   Припинення трудового договору з директором Ліцею у зв’язку із закінченням  

строку його дії  або його дострокове розірвання здійснюється відповідною 

посадовою особою Засновника або керівником уповноваженого ним органу з 

підстав та у порядку, визначених законодавством про працю. 

 Підставами для дострокового звільнення директора Ліцею є: 

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

щодо мови освітнього процесу; 

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»; 

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке 

набрало законної сили; 

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків директора 

Ліцею визначених Законом України «Про повну загальну середню 

освіту»; 

- несвоєчасне звітування у порядку, визначеному Статутом, перед 

Засновником про діяльність закладу; 

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, 

виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу 

державного нагляду (контролю). 

У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з 

інших причин начальник уповноваженого органу Засновника своїм наказом 

призначає тимчасово виконуючого обов’язки директора на період до призначення 

директора Ліцею в порядку, встановленому чинним законодавством. 

4.3.           Повноваження педагогічної ради Ліцею: 
4.3.1.          Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 

управління Ліцею.  Повноваження педагогічної ради визначаються  
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

4.3.2.   Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 
працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у 
засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Ліцею. 

4.4.3.     Педагогічна рада Ліцею: 
- схвалює стратегію розвитку Ліцею та річний план роботи; 
- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та 

оцінює результати її (їх) виконання; 
- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 
- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 
- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, 

їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання 
обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального 
заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає 
заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 
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педагогічного працівника, отриманих ним  поза закладами освіти, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню 
діяльність за акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес 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; 

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 
громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або 
освітньої діяльності Ліцею; 

-  розглядає інші питання, віднесені законом або Статутом Ліцею до її 
повноважень. 

4.3.4.      Засідання педагогічної ради Ліцею є правомочним, якщо на ньому присутні 
не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються 
більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос 
голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради 
оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та 
секретарем педагогічної ради. 

4.3.5.      Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в 
дію наказами директора Ліцею та є обов’язковими до виконання всіма 

учасниками освітнього процесу у Ліцеї. 
4.4. Громадське самоврядування в Ліцеї - це право учасників освітнього процесу як 

безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування брати участь у 

вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в Ліцеї, захисту' 

своїх прав й інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь в 

громадському нагляді (контролі) й в управлінні Ліцеєм у межах повноважень, 

визначених законодавством та цим Статутом.  
                      Громадське самоврядування та державно-громадське управління Ліцеєм 

здійснюється на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських 

об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх 

представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 

           У Ліцеї можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

 Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів 

громадського самоврядування Ліцею визначаються Законом України «Про повну 

загальну середню освіту» та цим Статутом. 
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 У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування  Ліцею не мають 

права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування 

Ліцею. 

4.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори 

колективу закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік та формуються з 

уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу. 

          Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються в однаковій 

кількості від таких категорій: 

- працівників Ліцею - зборами трудового колективу (10 осіб); 

- учнів Ліцею - зборами 5-11 класів (10 осіб); 

- батьків учнів, громадськості - батьківським самоврядуванням (10 осіб). 

      Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній 

роботі беруть участь не менше половини делегатів від кожної з трьох категорій. 

Рішення ухвалюються простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

      Право скликати загальні збори мають Засновник або уповноважений ним орган 

управління освітою,  директор Ліцею, учасники зборів, якщо за це висловилось не 

менше третини їх загальної кількості. 

          Загальні збори: 

- щорічно заслуховують звіт директора, дають оцінку їх діяльності відкритим 

або таємним голосуванням; 

- розглядають найважливіші питання діяльності Ліцею; 

- вносять пропозиції про заохочення членів трудового колективу та учнів; 

- порушують клопотання перед Засновником про розривання трудового 

контракту з директором Ліцею у разі невиконання ним свої посадових 

обов’язків, ініціюють проведення позапланового інституційного аудиту 

Ліцею. 
                  Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) 

колективу Ліцею розміщується в Ліцеї та оприлюднюється на офіційному 
вебсайті Ліцею не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення. 

4.4.2.   Учнівське самоврядування у Ліцеї  діє з метою формування та розвитку 

громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, 

пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту, здорового способу життя тощо. 
   Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через 
органи учнівського самоврядування. 
   Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема 
на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих 
(робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а 
також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського 
самоврядування. 
   Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу чи структурного 
підрозділу Ліцею. 
   Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та 
можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати 
різноманітні форми і назви. 
   Директор Ліцею сприяє та створює умови для діяльності органів 
учнівського самоврядування. 
   Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися 
в діяльність органів учнівського самоврядування. 
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   З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів Ліцею керівник 
учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом 
директором Ліцею. Директор Ліцею зобов’язаний розглянути усну чи 
письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення 
порушень щодо честі, гідності чи прав учня Ліцею та вжити заходів 
відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства. 
   Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані 
вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності. 

                  Органи учнівського самоврядування мають право: 
- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування; 

- проводити за погодженням з директором Ліцею організаційні, просвітницькі, 
наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення 
перед керівництвом Ліцею; 

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно 
до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у Ліцеї; 
- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні 

плану роботи Ліцею, змісту освітніх і навчальних програм; 
- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради 

Ліцею з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього 
процесу. 
  Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до 
порушення законодавства, статуту Ліцею, правил внутрішнього 
розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього 
процесу. 
  Засади учнівського самоврядування визначаються  Законом України «Про 
повну  загальну середню освіту» та положенням про учнівське 
самоврядування Ліцею, що затверджується загальними зборами 
уповноважених представників класів Ліцею. 
  У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються 
законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про 
учнівське самоврядування Ліцею. 
   Рішення органу учнівського самоврядування Ліцею виконуються учнями на 
добровільних засадах. 

4.4.3. Вищим органом громадського самоврядування працівників Ліцею є 
загальні збори трудового колективу Ліцею. 

     Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок 
прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового 
колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, 
визначаються цим Статутом і колективним договором  Ліцею. 

                 Загальні збори трудового колективу: 
- розглядають та схвалюють проєкт колективного договору; 
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 
комісії з трудових спорів; 
- обирають комісію з трудових спорів. 

      Загальні збори трудового колективу Ліцею можуть утворювати комісію з 
питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені 
законодавством. 
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       Рішення загальних зборів трудового колективу Ліцею підписуються 
головуючим на засіданні та секретарем. 

      Рішення загальних зборів трудового колективу Ліцею, прийняті у межах 
їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Ліцею. 

4.4.4. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів Ліцею як 
безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою 
захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 
громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених 
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Статутом Ліцею. 

           Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 
самоврядування (в межах класу, Ліцею, за інтересами тощо). 

         Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 
що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування Ліцею. 

         Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 
виключно на добровільних засадах. 

         Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 
освітнього процесу та/або діяльності Ліцею можуть бути реалізовані 
виключно за рішенням директора Ліцею, якщо таке рішення не суперечить 
законодавству. 

         Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування  не повинні 
призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи 
обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні 
інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських 
рішень, що не відповідають законодавству. 

         Органи батьківського самоврядування Ліцею мають право, але не 
зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами. 

         Працівники Ліцею не мають права втручатися в діяльність батьківського 
самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів 
батьківського самоврядування. 

4.4.5. За рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути створена 

піклувальна рада Ліцею. 
                Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

Ліцею, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з 
основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, 
ефективній взаємодії Ліцею з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, 
юридичними та фізичними особами. 

                   Піклувальна рада: 
- аналізує та оцінює діяльність Ліцею і його директора; 
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану 

розвитку Ліцею й аналізує стан їх виконання; 
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не 

заборонені законом; 
- проводить моніторинг виконання кошторису  Ліцею і вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором Ліцею; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади 
із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового 
інституційного аудиту Ліцею; 

- може вносити Засновнику Ліцею подання про заохочення 
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директора Ліцею або притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом Ліцею. 
   Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим 
ним органом з урахуванням пропозицій органів управління  Ліцеєм, органів 
громадського самоврядування Ліцею, депутатів Баранівської міської ради. 
   До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 
Ліцею. 
   Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є 
правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 
затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 
голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос 
голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради 

оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на 
засіданні та секретар. 
   Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних  
органів управління Ліцею з правом дорадчого голосу. 

   Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником. 
 

V.   Забезпечення якості освіти  

5.1.      Внутрішня система забезпечення якості освіти формується Ліцеєм на основі 
методичних рекомендацій, розроблених центральним органом із 
забезпечення якості освіти і затверджених Міністерством освіти і науки 
України.             Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти Ліцею та зміни до нього  схвалюються педагогічною радою та 
уводяться в дію наказом директора. 

5.2.   Кожен учасник освітнього процесу Ліцею зобов’язаний дотримуватися 
академічної доброчесності. 

      Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Ліцеї 
формуються відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням 
особливостей, визначених  Законом України  «Про повну загальну середню 
освіту». 

 5.2.1.   Директор та інші педагогічні працівники  Ліцею забезпечують дотримання 
принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції. 

 5.2.2.  Порушеннями академічної доброчесності в освітньому процесі Ліцею є 
академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом 
України «Про освіту», а також такі форми обману, як: 

- надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги 
учням під час проходження ними підсумкового оцінювання 
(семестрового та річного), державної підсумкової атестації,  не 
передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження; 

- використання учнем під час контрольних заходів 
непередбачених   допоміжних матеріалів та/або технічних 
засобів; 

- проходження процедури оцінювання результатів навчання 
замість інших осіб; 

- необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних 
працівників під час атестації чи сертифікації. 

5.2.3.    Педагогічні працівники Ліцею, стосовно яких встановлено факт порушення  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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академічної доброчесності: 
9) не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів 

забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та 
інших змагань; 

10) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 
підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння 
педагогічного звання; 

11) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші 
заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року; 

12) можуть бути позбавлені педагогічного звання. 
5.2.4.      Факт порушення академічної доброчесності враховується під час: 

- вирішення питання про притягнення педагогічного працівника 
Ліцею до дисциплінарної відповідальності; 

- конкурсного відбору на посаду директора Ліцею. 
5.2.5.      За порушення академічної доброчесності до учня Ліцею може бути 

застосовано такі види академічної відповідальності: 
11) зауваження; 
12) повторне проходження підсумкового оцінювання; 
13) повторне проходження державної підсумкової атестації; 
14) повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; 
15) позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності 

призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, 
конкурсах. 

 5.2.6.      Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником 
Ліцею академічної доброчесності та визначення виду академічної 
відповідальності приймає педагогічна рада Ліцею за участю працівника 
та/або його законного представника. 

 5.2.7.    Рішення про академічну відповідальність учнів Ліцею приймає педагогічний 
працівник Ліцею, який виявив порушення академічної доброчесності, або 
педагогічна рада Ліцею відповідно до положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти. 

                 Рішення про позбавлення учнів Ліцею  академічної стипендії, призових 
місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих 
із порушенням академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), 
який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством. 

5.2.8.    Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів і 
педагогічних працівників Ліцею, повинні бути співмірними із вчиненими 
правопорушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один 
із видів академічної відповідальності. 

                  Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути 
оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти Ліцею. 

5.3.         Ліцей зобов’язаний створити умови  для виконання учнями вимог 
відповідних державних стандартів освіти. 

5.4.         Атестація педагогічних працівників Ліцею здійснюється відповідно 
до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та в 
порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

      За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 
працівника Ліцею займаній посаді, присвоюється або підтверджується 
кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5.        Педагогічні працівники Ліцею мають право на проходження сертифікації, 
яка здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних 
працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють 
методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями 
та сприяють їх поширенню. Засади сертифікації педагогічних працівників 
визначаються Законом України «Про освіту». 

5.5.1.      Порядок  проходження сертифікації визначається законодавством.  
5.5.2.      Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники Ліцею, 

які працюють не менше двох років   та мають педагогічне навантаження. 
                  Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації 

безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав 
сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше 
ніж через рік. 

5.5.3.      Педагогічні працівники Ліцею, які отримали сертифікат: 
    отримують щомісячну доплату в розмірі, встановленому 
законодавством, протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних 
працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної 
доброчесності); 
    впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та 
нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу 
педагогічним працівникам (здійснюють супервізію); 
    можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням 
якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і 
технологій у системі освіти. 

 5.5.4.   Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації 
педагогічним працівником Ліцею, а також є підставою для присвоєння 
йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. 

5.6.     Зовнішнє оцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти  Ліцею 
здійснюється у формі інституційного  аудиту, що проводиться 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади   із 
забезпечення якості освіти, у плановому порядку не більше одного разу на 
10 років. 

5.6.1    У позаплановому порядку інституційний аудит в Ліцеї  може бути проведений 
за ініціативою Засновника, директора, педагогічної ради, загальних зборів 
або піклувальної ради Ліцею. 

5.6.2.      Директор Ліцею має право подати до центрального органу виконавчої влади 
із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення щодо висновку та 
рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. 

5.6.3.      Висновок про якість освітньої й управлінської діяльності Ліцею та 
рекомендації щодо вдосконалення його діяльності оприлюднюються на 
вебсайтах Ліцею, Засновника та/або уповноваженого ним органу у 
встановлені законодавством строки. 

5.6.4.  У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Ліцею вимогам 
законодавства і визначення строку для усунення порушень до директора 
Ліцею не застосовуються заохочення (премії, нагороди, інші заохочувальні 
виплати тощо) до моменту виправлення недоліків. 

5.7.       Громадська акредитація Ліцею проводиться за ініціативою  директора Ліцею 
відповідно до вимог Закону України «Про освіту» за рахунок коштів 
Засновника, інших джерел, не заборонених законодавством, та з 
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урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну 
загальну середню освіту». 

                  Громадська акредитація здійснюється юридичними особами, 
акредитованими у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки 
України, з урахуванням вимог до проведення інституційного аудиту 
закладів загальної середньої освіти. 

 5.7.1.  Успішні результати громадської акредитації Ліцею засвідчуються 
сертифікатом, що є чинним протягом п’яти років. 

Інформація про проведення та результати громадської акредитації Ліцею 
оприлюднюється на вебсайті Ліцею, Засновника та/або  уповноваженого 
ним органу протягом 10 днів з дня видачі сертифіката і надсилається до 
центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти. 

5.8.     Кожен педагогічний працівник Ліцею щороку підвищує свою кваліфікацію 
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту». 

5.8.1.     Кожному педагогічному працівникові Ліцею ґарантується право 
підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, 
розташованому на території Житомирської області, що не обмежує його 
право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї 
кваліфікації. 

5.8.2.   Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника Ліцею протягом п’яти років, яка оплачується за 
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, не може бути меншою 
за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин 
обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і 
практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми 
потребами. 

                   Педагогічним працівникам Ліцею відшкодовуються відповідно до 
законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення 
кваліфікації. 

5.8.3.      На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада Ліцею 
формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, форму, 
суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки проходження 
підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Ліцею. 

 
VІ. Матеріально-технічна база 

6.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном Ліцею 
визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту» та іншими актами законодавства. 

6.2.       Майно Ліцею складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також 

інші цінності, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, вартість яких 

відображається в самостійному балансі Ліцею. 

6.3.       Майно Ліцею належить йому на праві власності, повного господарського відання 

або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

утворення, цього Статуту та укладених угод. 

6.4.      Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Ліцею може 

проводитися лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, 

завдані Ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та 
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фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

6.5.  Для забезпечення освітнього процесу база Ліцею складається із навчальних 

кабінетів,           майстерень, спортзалу, актового залу, бібліотеки, їдальні. 

6.6.       Майно Ліцею не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім 

призначенням. 

6.7. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими    

природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх 

охорони. 

VIІ. Фінансово-господарська діяльність 

7.1. Ліцей провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 
до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів. 

7.2. Фінансова автономія Ліцею у частині використання бюджетних коштів, що 
надається рішенням Засновника на підставі подання директора Ліцею,  
передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 
кошторисом обсягів, зокрема на: 

- формування структури Ліцею та його штатного розпису; 
-  оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, 
преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд Ліцею;  
- оплату підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- укладення відповідно до законодавства угод (цивільно-правових та 

господарських договорів) для забезпечення діяльності Ліцею. 

7.3.     Джерелами формування кошторису Ліцею є: 
- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для 
забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному державними 
стандартами загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників та інші цілі, визначені законодавством.; 

- кошти, отримані за надання платних освітніх та інших  послуг;  
- кошти, отримані за надання послуг з організації гарячого харчування 

учнів; 
- доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені законодавством. 

7.4. Ліцей є неприбутковою установою. Доходи спеціального фонду від 
платних послуг ліцею використовуються виключно для фінансування 
видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених цим Статутом. 

7.5.  Одержання  Ліцеєм власних надходжень не є підставою для зменшення 
обсягу його бюджетного фінансування. 

7.6.  Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається 
керівником Ліцею відповідно до законодавства України. За рішенням 
керівника Ліцею бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно 
або в інших незаборонених законодавством формах. 

7.7.  Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 
затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник Ліцею має право 
затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли 
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до переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 
    Директор Ліцею визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що 

надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку 
надання кожної з них, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.  

                    Ліцей не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги 
для досягнення  учнями результатів навчання (компетентностей), 
визначених державними стандартами. 

                     У Ліцеї під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення 
результатів навчання, передбачених освітньою програмою Ліцею, не 
можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги. 

                    Учні Ліцею та їх батьки можуть отримувати в Ліцеї платні освітні та інші 
послуги виключно на добровільних засадах. 

7.8.   Штатний розпис Ліцею розробляється на основі типових штатних 
нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених 
Міністерством освіти і науки України, та затверджується  директором 
Ліцею за погодженням із уповноваженим органом Засновника. 

7.9. Кошти Ліцею зберігаються на його рахунках в установах банків. Ліцей     

самостійно розпоряджається доходами від провадження господарської та 

іншої діяльності, передбаченої цим Статутом. 
7.10. Фінансова звітність про діяльність Ліцею встановлюється та проводиться 

відповідно до законодавства. 

 
VIII. Міжнародне співробітництво 

8.1.       Ліцей за наявності належної матеріально-технічної бази та фінансових 

ресурсів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до 

законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми 

асоціаціями. 

8.2.        Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами освіти, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 

8.3.        Ліцей має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до 

законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними 

юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, 

провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних 

підприємств (установ). 

8.4.        Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної 

діяльності використовуються Ліцеєм для забезпечення власної діяльності, 

визначеної цим Статутом. 

8.5.        Участь Ліцею в міжнародних програмах, проектах, учнівських та 

педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 

 
ІХ. Контроль за діяльністю закладу 

9.1.        Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюється відповідно до 

Законів 

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

9.2.     Державний контроль здійснює центральний орган виконавчої влади із    

забезпечення якості освіти у формі інституційного аудиту один раз на 10 
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років. Інституційний аудит включає планову перевірку ліцензійних умов. 

9.3.     Контроль за діяльністю Ліцею здійснює Засновник та/або уповноважений 

ним орган, інші органи та служби у межах повноважень, наданих їм чинним 

законодавством. 

 
X. Реорганізація або ліквідація закладу 

10.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Ліцей відповідно 
до вимог законодавства України. 

10.2. Реорганізація Ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 
виділення, укрупнення. 

10.3. Ліквідація Ліцею проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 
ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

10.4.       З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Ліцеєм. 

10.5.       Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею, виявляє його дебіторів та 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

представляє його Засновнику. 

10.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Ліцею переходять до    

правонаступників відповідно до чинного законодавства, 

10.7.       При реорганізації чи ліквідації Ліцею працівникам гарантується 

дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про 

працю. 

 
XІ. Заключні положення 

11.4. У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

11.5.      Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються 

Органом управління майном та реєструється згідно чинного законодавства 

України. 

11.6.        Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрацій' 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
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37проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022 року № 

 

Про  затвердження статуту  

Баранівської початкової школи 

Баранівської міської ради  

в новій редакції 

 

Відповідно до  ст. 26, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська 

рада   

        

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до статуту Баранівської початкової школи Баранівської 

міської ради та затвердити його в новій редакції  (додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради 

уповноваженим органом Засновника з управління Баранівською 

початковою школою Баранівської міської ради. 

3. Уповноважити директора Баранівської початкової школи Баранівської 

міської ради (Стельмах В.М.) провести державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.  

 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 32 сесії  

8 скликання № _____ 

від 28.07.2022 року 
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 БАРАНІВСЬКОЇ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(у новій редакції) 
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І. Загальні положення. 

1.1.  Баранівська початкова школа Баранівської міської ради перебуває в 

комунальній власності територіальної громади в особі Баранівської міської 

ради згідно рішення сесії Баранівської міської ради від 17 лютого 2017 року 

№95. 

1.2. Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської 

ради (далі - Засновник). 
1.3. Повне найменування: Баранівська початкова школа Баранівської міської ради. 

Скорочене найменування: Баранівська  початкова школа.Юридична адреса: 

вул. Степанюка, 2, м.. Баранівка,  Житомирська область, 12701. 

1.4. Уповноважений орган управління Баранівською початковою школою (далі – 

Початкова школа) визначається окремим рішенням Засновника. 

1.5. Початкова школа є юридичною особою, має печатку, штамп, 

ідентифікаційний номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах 

Державного казначейства та самостійний баланс. 

Початкова школа має право набувати  майнові й немайнові права, нести 

обов'язки, виступати стороною в судовому процесі, мати у власності кошти та 

інше майно відповідно до законодавства. 

1.6. Початкова школа провадить освітню діяльність на рівні початкової  освіти на 

підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку. 

1.7. Початкова школа у своїй діяльності керується Конституцією України, 

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

іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом. 

1.8. Початкова школа самостійно ухвалює рішення й здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 

1.9. Початкова школа гарантує право здобуття початкової освіти незалежно від 

віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих 

освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи 

інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, 

сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин. 

1.10.  Засновник забезпечує закріплення за Початковою школою території 

обслуговування, фінансування витрат на її утримання та матеріально-технічне 

забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво 

та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування здобувачів 

освіти, підвезення до Початкової школи й у зворотному порядку учнів і 

педагогічних працівників.    

1.11. Початкова школа може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи 

(дошкільний, позашкільний та ін.). 

1.12. Початкова школа несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 
- безпечні умови провадження освітньої діяльності; 
- дотримання Державного стандарту початкової освіти; 
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,  

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за 
міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 
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1.13. Метою функціонування Початкової школи є забезпечення: 

      всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань,   

соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності й громадянської активності, дбайливого 

ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству. 

    формування ключових компетентностей, визначених Законом України 

«Про освіту» та Державним стандартом початкової освіти.  

1.14. Початкова школа  провадить освітню діяльність за принципами 

людиноцентризму; верховенства права; забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без 

дискримінації за будь-якими ознаками; розвитку інклюзивного середовища; 

забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; наукового 

характеру освіти; різноманітності освіти; цілісності й наступності системи 

освіти; прозорості і публічності прийняття та виконання управлінських 

рішень; відповідальності і підзвітності перед суспільством; нерозривного 

зв’язку зі світовою та національною історією, культурою, національними 

традиціями; свободи вибору видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої 

програми; академічної доброчесності; академічної свободи; фінансової, 

академічної, кадрової та організаційної автономії у межах, визначених 

законом; гуманізму; демократизму; єдності навчання, виховання та розвитку; 

виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, 

його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої 

потреби в дотримання Конституції та законів України, нетерпимості до їх 

порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також 

до дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської 

культури та культури демократії; формування культури здорового способу 

життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання 

політичних партій та релігійних організацій в освітній процес; різнобічності 

та збалансованості інформації щодо політичних, світоглядних і релігійних 

питань; державно-громадського управління; сприяння навчанню впродовж 

життя; нетерпимості до проявів корупції і хабарництва; доступності   освітніх 

послуг. 

1.15.  Основні напрями функціонування Початкової школи відображаються в 

стратегії розвитку, яка затверджується Засновником, перспективному та 

річному планах роботи. 

1.16. Мовою освітнього процесу в Початковій школі є державна мова. 

1.17. Здобуття освіти в Початковій школі здійснюється за очною денною формою. 

Можуть використовуватись інші форми (дистанційна, мережева, екстернатна, 

сімейна (домашня), педагогічний патронаж та ін.), передбачені 

законодавством України про освіту. 

1.18. Початкова школа може створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні 

класи для    навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

1.19. За своїм статусом Початкова школа належить до категорії неприбуткових 

бюджетних установ. 
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1.20. Для здійснення статутної діяльності Початкова школа може на договірних 

засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, зокрема інклюзивно-

ресурсними та міжшкільними ресурсними центрами, закладами позашкільної 

освіти, створюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші 

об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. 

1.21. Початкова школа відокремлена від  релігійних і партійних організацій. 

1.22. Початкова школа має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

- ліцензування освітньої діяльності; 

- акредитацію освітньої програми; 

- громадську акредитацію закладу; 

- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 

- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію гуртків, секцій, студій 

тощо; 

- надання додаткових платних послуг; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в 

межах власного кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, 

визначеному законодавством України; 

- застосування гнучкого режиму праці; 

- розвиток власної соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством 

України та цим Статутом. 

1.23. Початкова школа забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї 

діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про 

свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту 

оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним 

органу. 

1.24. Взаємовідносини Початкової школи з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.25. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників здійснюється Початковою школою самостійно або 

за її замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників 

Баранівської міської ради. 

1.26.   У Початковій школі функціонує методичне об’єднання педагогічних 

працівників (динамічна група) або будь-яка інша форма методичної роботи. 

1.27. Початкова школа  має право провадити інноваційну діяльність та може 

укладати з цією метою відповідні договори про співпрацю з іншими 

закладами освіти, науковими й іншими установами, підприємствами, 

організаціями, фізичними особами. 

1.28. Медичне обслуговування здобувачів освіти Початкової школи забезпечується 

Засновником і здійснюється місцевими установами охорони здоров’я. 

1.29. У своїй діяльності Початкова школа підконтрольна та підзвітна Засновнику й 

уповноваженому ним органу. 
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II. Організація освітнього процесу. 

2.1. Освітній процес у Початковій школі організовується відповідно до 

законодавства та освітньої програми закладу й спрямовується на виявлення і 

розвиток здібностей та обдарувань особистості, досягнення результатів 

навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування 

відповідних компетентностей, визначених Державним стандартом початкової 

освіти. 

2.2. Освітній процес у Початковій школі організовується за циклами початкової 

освіти, визначеними Законом України «Про повну загальну середню освіту», 

поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, 

психічного й інтелектуального розвитку дітей. 

2.3. Освітній процес у Початковій школі організовується в межах навчального 

року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 

навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 

вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший 

за ним робочий день. 

2.4. Структура і тривалість навчального року,  навчального тижня, навчального 

дня, занять, відпочинку між ними,  форми організації освітнього процесу у 

Початковій школі визначаються педагогічною радою у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального 

навантаження, встановленого річним навчальним планом, та з у рахуванням 

вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку 

дітей.      

Навчальний рік поділяється на семестри. Порядок відпрацювання робочого  

часу за період карантину та інших надзвичайних ситуацій регулюється 

нормативними листами Міністерства освіти і науки України та рішеннями 

Засновника або уповноваженого ним органу. 

2.5. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту, що підтверджує 

готовність приміщень Початкової школи до роботи у новому навчальному 

році. 

2.6. З урахуванням місцевих умов і специфіки Початкової школи запроваджується 

графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути 

меншою 30 днів. 

2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у Початковій школі 

визначається розкладом уроків, що складається на семестр відповідно до 

санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором 

Початкової школи.  

    Початкова школа провадить освітню діяльність за п’ятиденним робочим 

тижнем.     Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі занять. 
2.8. Безперервна навчальна діяльність  у Початковій школі становить: 1 рік 

навчання — 35 хвилин, 2-4 рік навчання — 40 хвилин. Початкова школа може 
обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього  процесу. 

   Тривалість перерв між навчальними заняттями встановлюється з 

урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування 

здобувачів освіти. 

2.9. Організація освітнього процесу в Початковій школі забезпечує виконання 

Державного стандарту початкової освіти та здійснюється на основі освітньої 
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програми, яка складається Початковою школою на основі типових освітніх 

програм або власних, затверджених у визначеному законодавством порядку. 

Рішення про використання Початковою школою освітньої програми, 

розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої 

програми, приймається педагогічною радою Початкової школи. 

     Освітня програма Початкової школи схвалюється педагогічною радою та 

затверджується директором. 

2.10.  Освітня програма Початкової школи має містити: 
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 
навчання здобувачів  освіти на відповідному рівні (циклі ) повної загальної 
середньої освіти в годинах, його розподіл між освітніми галузями за роками 
навчання; 
- навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних 
планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 
перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 
обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) 
певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та /або інтегровано з 

іншими навчальними предметами; 
- перелік модельних навчальних програм, що використовуються Початковою 
школою в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених 
педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з 
навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж 
встановлено відповідними модельними навчальними програмами; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 
- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання; 
- інші освітні компоненти (за рішенням Початкової школи).  

2.11. На основі визначеного в освітній програмі Початкової школи навчального 

плану педагогічна рада складає, а директор Початкової школи затверджує 

річний навчальний план, що конкретизує перелік навчальних предметів 

(інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх 

компонентів та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин 

на навчальний рік). 

2.12. Початкова школа реалізує освітню програму за кошти державного, місцевого 

бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не може 

реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свою освітню 

програму за кошти батьків та/або учнів. 

2.13.   У Початковій школі формуються класи, у т.ч. спеціальні, інклюзивні та інші, 

передбачені законодавством, відповідно до нормативів, встановлених 

Законом України «Про повну загальну середню освіту». 

    Кількість учнів у класі не може становити менше  5 учнів. Зменшення 

кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для 

припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року. 

2.14. Кількість учнів у навчальних приміщеннях Початкової школи має відповідати 

вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів і 

педагогічних працівників на належні, безпечні та здорові умови навчання 

(праці). 

2.15. Здобуття учнями Початкової школи (незалежно від їх кількості) одного або 

різного віку початкової освіти може забезпечуватися в одному з’єднаному 
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класі (класі-комплекті). Освітній процес  у такому випадку може 

організовуватися на основі положення про з’єднаний клас (клас-комплект), 

затвердженого Міністерством освіти і науки України, одним чи кількома 

вчителями або в  будь-якій іншій формі, яка є найбільш  зручна та доцільна  

для  виконання Державного стандарту початкової освіти. Гранична 

наповнюваність класів-комплектів не менше 5 та не більше 12 осіб. 

2.16. Для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів у Початковій школі 

можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включають учнів 

різних років навчання. 

2.17. Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до Початкової 

школи здійснюється за наказом директора Початкової школи за процедурою, 

передбаченою нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України. 

    Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною 

(домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням 

результатів навчання. 

2.18. Зарахування до 1 класу Початкової школи відбувається, як правило, з шести 

років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні 

розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

2.19. Особи з особливими освітніми потребами, які виявили бажання навчатися у 

Початковій школі, можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого 

віку, а тривалість здобуття ними початкової освіти може бути подовжена з 

доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. 

2.20. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами 

інклюзивний клас створюється в обов’язковому порядку. Спеціальний клас 

утворюється директором Початкової школи за погодженням із Засновником 

або уповноваженим ним органом відповідно до порядку, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

    Організація інклюзивного навчання в Початковій школі здійснюється у 

порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

    Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі 

розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається на підставі 

висновку інклюзивно-ресурсного центру. 

     Індивідуальна програма розвитку включає перелік необхідних дитині 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються 

індивідуально та/або в груповій формі. 

    Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з 

особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя. 

    Соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються 

асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або 

уповноваженою ними особою. Асистент учня  допускається до участі в 

освітньому процесі Початкової школи для виконання його функцій виключно 

за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується 

відповідним документом. Умови допуску асистента учня до освітнього 

процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються 

Міністерством освіти і науки України. Рішення про допуск асистента учня до 

участі в освітньому процесі приймає директор Початкової школи на основі 

укладення відповідного договору між Початковою школою та  асистентом 
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учня за згодою батьків. 

    Для організації процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

Початковій школі облаштовуються ресурсні кімнати за рахунок коштів 

державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

2.21. Початкова школа забезпечує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій 

учнів, відповідно до вимог й у порядку, визначених законодавством. 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням 

необхідних для цього ресурсів, наявних у Початковій школі на підставі 
індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що 
розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його 
батьками, схвалюється педагогічною радою Початкової школи, 
затверджується  директором та підписується батьками. 

     Спроможність Початкової школи забезпечити реалізацію індивідуальної 
освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану 
розглядається педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини 
письмової заяви. 

     Оскарження рішень пов’язаних із реалізацією індивідуальної освітньої 
траєкторії в Початковій школі, індивідуального навчального плану та 
індивідуальної програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної 
скарги до директора Початкової школи, Засновника чи уповноваженого ним 
органу відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та/або в 
інший спосіб, визначений законодавством. 

2.22. Відповідно до освітньої програми та річного навчального плану педагогічні 

працівники Початкової школи самостійно добирають  підручники, навчальні 

посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, 

форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання 

статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного  стандарту 

початкової освіти. 

2.23 У позаурочний час у Початковій школі за окремим розкладом може 

організовуватись робота гуртків, індивідуальних та інших занять, що 

спрямовані на реалізацію освітньої програми закладу, задоволення інтересів 

здобувачів освіти, розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

2.24.  Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу Початкової 

школи і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях 

українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовується на 

формування: 

- відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству; 

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; 

нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або 

психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; 

- патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, 

поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних 

цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, 

усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і 
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територіальну цілісність України; 

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 

нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної 

доброчесності; 

- громадянської культури та культури демократії; 

- культури  та навичок здорового способу життя, екологічної культури, 

дбайливого ставлення до довкілля; 

- прагнення та утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди, між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, 

шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; 

- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, 

сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників 

становлення особистості. 

    Єдність навчання, виховання і розвитку учнів Початкової школи 

забезпечується  спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

2.25.  Основними видами оцінювання результатів навчання учнів Початкової школи 

є формувальне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, 

державна підсумкова атестація. 

             Формувальне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 

Початкової школи на предмет відповідності вимогам навчальної програми, 

вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники 

закладу. Підсумкове оцінювання за сімейною (домашньою) формою 

здійснюється не менше двох разів на рік. 

             Оцінювання результатів навчання учнів Початкової школи здійснюється за 

системою оцінювання та загальними критеріями, визначеними 

законодавством.  

             Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі Початкової школи 

щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.  

             Державна підсумкова атестація на відповідність результатів навчання 

Державному стандарту початкової освіти проводиться для всіх учнів 

Початкової школи, які завершили здобуття початкової освіти (крім випадків 

визначених законодавством), з предметів, визначених Міністерством освіти і 

науки України. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової 

атестації визначає Міністерство освіти і науки України. 

             У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної 

підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою 

Початкової школи учень має право до початку нового навчального року 

пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі 

повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової 

атестації педагогічна рада Початкової школи спільно з батьками учня до 

початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та 

умов подальшого здобуття таким учнем початкової освіти. 

             У разі вибуття учня Початкової школи з причин, визначених законодавством, 

оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково. 

             Оцінювання результатів навчання учнів Початкової школи здійснюється 

виключно педагогічними працівниками. 
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             Оцінювання результатів навчання учнів Початкової школи з особливими 

освітніми потребами здійснюється згідно із загальними критеріями та з 

урахуванням індивідуального навчального плану ( за наявності). 

2.26.   Облік відвідування та результатів навчання здобувачів освіти  Початкової 

школи ведеться в класних журналах та інших облікових документах 

відповідно до інструкцій, затверджених в установленому порядку. 

2.27. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня на 

підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

учні Початкової школи отримують свідоцтва про початкову освіту, бланки 

яких виготовлені Початковою школою або Засновником з присвоєнням їм 

відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти. 

2.28. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, 

культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів Початкової школи 

можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального 

заохочення і відзначення. 

    Види та форми заохочення  (відзначення) учнів Початкової школи 

визначаються положенням, що затверджується педагогічною радою закладу. 

             Рішення про заохочення  (відзначення) учнів Початкової школи ухвалює 

педагогічна рада. Рішення про заохочення (відзначення) учнів Початкової 

школи приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, 

з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

             Засновник, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть 

заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів Початкової 

школи. 

2.29. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів 

освіти забороняється. 

III. Учасники освітнього процесу 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Початковій школі є: 

- учні; 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники Початкової школи; 

- батьки учнів (особи, які їх заміняють); 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

3.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі  здійснюється 

за рішенням директора Початкової школи. Відповідальність за зміст таких 

заходів несе директор Початкової школи. 
3.3. Не можуть працювати в Початковій школі або залучатися до участі в 

освітньому процесі особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи 
статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням 
дитини. 

3.4. Права та обов’язки учнів Початкової школи: 

3.4.1. Учні Початкової школи мають право на: 

- навчання впродовж життя й академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію;  

- якісні освітні послуги; 
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- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- на визнання результатів навчання, передбачених освітньою програмою 

закладу, що були здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- на свободу творчої, 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 й експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та 
агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

- користування книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 
порядку, встановленому Початковою школою відповідно до спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 
освітньому процесі; 

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

освітніми потребами та з соціально незахищених верств населення; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту та спеціальними законами. 

3.4.2. Учні Початкової школи зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його 

наявності),  дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти 

результатів навчання, передбачених Державним стандартом початкової освіти; 

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

процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 

довкілля; 

- дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Початкової школи. 

3.4.3. Учні Початкової школи мають інші права та обов’язки, передбачені законодавством 

та цим  Статутом. 

3.4.4. Засновнику та працівникам Початкової школи, органам державної влади та 

місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів 

Початкової школи до участі в заходах, організованих не передбаченими 

законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, 

релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених 

статтею 31 Закону України «Про освіту». 

Учні Початкової школи можуть залучатися до участі в заходах, організованих 

громадськими об’єднаннями, виключно за згодою їх батьків. 

3.4.5. Залучення учнів Початкової школи до самообслуговування та суспільно-корисної 

праці допускається лише за їх згодою або згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, 

відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

3.4.6. Учням Початкової школи можуть надаватися матеріальна допомога, академічні та 

соціальні стипендії за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів юридичних 

та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством 

3.4.7. Учні Початкової школи мають право на отримання додаткових 

індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних 

предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, та з яких рівень 
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досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів 

навчання учнів відповідного року навчання. 

3.4.8. Учні Початкової школи підвозяться до місця навчання та у зворотному 

напрямку (до місця проживання) відповідно до порядку, затвердженого 

Засновником, за кошти місцевого бюджету. 

3.4.9. Учні Початкової школи  з особливими освітніми потребами здобувають 

початкову освіту в порядку, встановленому законодавством України. 

3.4.10. Харчування учнів Початкової школи здійснюється відповідно до Закону 

України «Про освіту» та інших актів законодавства. Відповідальність за 

організацію харчування, додержання вимог санітарного законодавства, 

законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на 

Засновника та директора Початкової школи. Норми та порядок організації 

харчування встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

3.4.11. Початкова  школа створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення 

належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також 

формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя. 

3.4.12. Учні Початкової школи забезпечуються медичним обслуговуванням, що 

здійснюється медичними працівниками місцевих закладів охорони здоров’я у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3.5. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього   процесу в Початковій школі: 
3.5.1. На посади педагогічних працівників Початкової школи приймаються особи, 

які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, 
вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють 
державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та 
осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я 
яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. 
     Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 

3.5.2. Педагогічні працівники Початкової школи мають права, визначені Законами 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», законодавством, 
колективним договором, трудовим договором та/або цим  Статутом. 

3.5.3. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами 
відповідно до вимог Закону України «Про повну  загальну середню освіту»  та 
законодавства про працю. 

    Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується 
пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються 
строком від одного до трьох років. 

3.5.4. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів та 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 книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 

порядку, встановленому Початковою школою відповідно до спеціальних законів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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-    підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

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

організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників; 

-   доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

-   відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

-   справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

-   захист професійної честі і гідності; 

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

Початкової школи; 

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

зарахуванням до стажу роботи; 

-   забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для 

індивідуального і кооперативного будівництва; 

-   забезпечення службовим житлом з усіма зручностями у порядку, передбаченому 

законодавством; 

-   безпечні і нешкідливі умови праці; 

-   подовжену оплачувану відпустку; 

-   участь у громадському самоврядуванні Початкової школи; 

-   участь у роботі колегіальних органів управління Початковою школою; 

-   держані гарантії, визначені законодавством про освіту. 

3.5.5. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їх батьками; 

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також 

дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої 

діяльності, визначених  ст. 6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

-    постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність; 

-   виконувати освітню програму для досягнення здобувачами 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; 

-   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 дотримуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 

України; 
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-   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 

Початкової школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим 

звичкам; 

-    виконувати вимоги установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

Початкової школи, свої посадові обов’язки. 

3.5.6. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду 

педагогічного працівника Початкової школи, протягом першого року роботи повинні 

пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру 

затверджується Міністерством освіти і науки України. 

  Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора 

Початкової школи, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного 

працівника. 

  Педагогічна інтернатура  передбачає заходи, що забезпечать здобуття та/або 

вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом 

першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема: 

    супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного 

працівника (педагога-наставника); 

    різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання 

відповідної літератури тощо). 

  Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного 

працівника з досвідом педагогічної діяльності не менше 5 років за відповідною 

спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціалізацією чи 

спеціалізацією). 
  Відповідно до рішення директора Початкової школи педагогічному 
працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається 
доплата відповідно до законодавства. 

3.5.7. Робочий час педагогічного працівника Початкової школи включає час, 
необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, 
організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої 
трудовим договором та/або посадовою інструкцією. 
  Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою 
інструкцією, яка затверджується директором Початкової школи відповідно до 
вимог законодавства. 

3.5.8. Педагогічна діяльність вчителя включає: 
1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на 

одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень; 
2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у 

співвідношенні до тарифної ставки відповідно до встановлених 
законодавством розмірів: класне керівництво, перевірка навчальних 
робіт учнів; завідування майстернями чи навчальними кабінетами, 
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робота з бібліотечним фондом підручників,  робота в інклюзивних 
класах (групах),  проведення позакласної роботи з учнями; 

3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, 
організаційної) діяльності, передбачені Законом України «Про повну 
загальну середню освіту» та іншими актами законодавства, трудовим 
договором та/або посадовою інструкцією. За інші види педагогічної 
діяльності законодавством, Засновником та/або Гімназією можуть 
встановлюватися доплати. 

   За педагогічні звання педагогічним працівникам встановлюються 
підвищення посадового окладу у порядку, визначеному законодавством. 
    Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, 
підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та 
умови їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України. 
   Засновник  та/або  Початкова школа мають право встановлювати додаткові 
види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень. 

3.5.9. Розподіл педагогічного навантаження у Початковій школі затверджується  
директором відповідно до вимог законодавства. 
   Педагогічне навантаження педагогічного працівника обсягом менше норми   
встановлюється за його письмовою згодою. 
  Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом, або за 
письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства 
про працю. 

      Розміри тарифних ставок та посадових окладів педагогічних та інших 
працівників Початкової школи визначаються відповідно до нормативних актів 
Кабінету Міністрів України. 

3.5.10.Оплата праці педагогічних та інших працівників Початкової школи 
здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту»   та інших актів законодавства. 

3.5.11. Педагогічні працівники Початкової школи в обов’язковому порядку підлягають 

атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до 

положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

3.5.12. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу Початкової 

школи, визначаються законодавством, відповідними договорами, посадовими 

інструкціями та цим Статутом. 

3.5.13. Відволікання педагогічних та інших працівників Початкової школи від виконання 

професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених 

законодавством. 

3.5.17. Працівники Початкової школи, винні у порушенні цього Статуту, посадових 

обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність згідно з 

законодавством. 

3.5.18. Оплата праці працівників Початкової школи здійснюється за рахунок державного 

та/або місцевого бюджетів, власних надходжень, грантів, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

3.5.19. Педагогічним та іншим працівникам за рахунок власних надходжень Початкової 

школи      може  надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-

побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються колективним 

договором. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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3.6.       Права та обов’язки батьків учнів Початкової школи: 

3.6.1.    Батьки учнів Початкової школи мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права і законні інтереси здобувачів освіти; 

- звертатися до Початкової школи, органів управління освітою з питань освіти; 

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

відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні Початкової школи, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Початковій школі та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти і надавати згоду на участь у 

них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 
- отримувати інформацію про діяльність Початкової школи, результати навчання 

своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати 
оцінювання якості освіти у Початковій школі та її освітньої діяльності; 

- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням 
з директором Початкової школи. 

3.6.2.  Батьки учнів Початкової школи 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 передбачених 

нею результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й 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 житія 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 цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Початкової 

школи. 

3.6.3. Початкова школа зобов’язана поважати право батьків виховувати своїх дітей 

відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати відповідні 

переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно 

порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу. 
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3.6.4. Інші права й обов’язки батьків учнів Початкової школи можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

 

 IV. Управління закладом 

 

4.1.   Повноваження Засновника Початкової школи: 
4.1.1. Права та обов’язки Засновника  Початкової школи визначаються Законами 

України «Про  освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими 
актами законодавства. 

4.1.2.   Повноваження Засновника та  уповноваженого ним органу управління освітою: 

4.1.2.1.Засновник: 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу 

закладу освіти, укладає засновницький договір у випадках, визначених 

законом; 

- затверджує установчі документи Початкової школи, їх нову редакцію та зміни 

до них; 

- закріплює територію обслуговування; 

- забезпечує доступність здобуття освіти для всіх громадян, що проживають на 

відповідній території; 

- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу; 

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором Початкової 

школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством; 

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором Початкової 

школи з підстав та у порядку, визначених законодавством; 

- затверджує за поданням Початкової школи стратегію її розвитку; 

- фінансує виконання стратегії розвитку Початкової школи, у тому числі 

здійснення закладом інноваційної діяльності в межах кошторисних 

призначень міського бюджету; 

- утворює та ліквідовує структурні підрозділи Початкової школи; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Початкової 

школи. 

4.1.2.2. Уповноважений орган: 
- затверджує кошторис Початкової школи, у т.ч. обсяг коштів, що 

передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та 

контролює його виконання; 

- організовує та забезпечує проведення конкурсу на посаду директора 

Початкової школи; 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Початкової 

школи; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) 

за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри,  стану здоров’я, інвалідності, 

особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, 

релігійних та інших переконань, місця проживання, мови спілкування,  

етнічного та соціального походження, складних життєвих обставин, сімейного 

та майнового стану, наявності судимості, за мовними або іншими ознаками; 

- сприяє проведенню інноваційної діяльності; 

- забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які 
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беруть участь в освітньому процесі, здобувачів освіти; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та інших актів 

законодавства. 

4.1.3. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не має права втручатись 

у діяльність Початкової школи, що здійснюється нею у межах її автономних прав, 

визначених законодавством і цим Статутом. 

4.1.4. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не можуть делегувати 

свої повноваження директору, педагогічній чи піклувальній раді, органам 

громадського самоврядування Початкової школи. 

4.1.5. Засновник Початкової школи зобов’язаний забезпечити: 

- створення умов для здобуття учнями Початкової школи  освіти на рівні 

Державного стандарту початкової освіти; 

-  утримання та розвиток Початкової школи, її матеріально-технічної бази на 

рівні, достатньому для виконання вимог Державного стандарту початкової 

освіти, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці, 

педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки тощо; 

- можливість учням продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі 

реорганізації чи ліквідації Початкової школи; 

-  створення в Початковій школі інклюзивного освітнього середовища, дотримання 

принципів універсального дизайну й розумного пристосування під час 

проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень 

Початкової школи; 

- пільговий проїзд здобувачів освіти та педагогічних працівників Початкової школи, 

до місця навчання і додому у визначених ним порядку та розмірах за рахунок 

видатків місцевого бюджету. 

4.2.    Повноваження директора Початкової школи: 
4.2.1. Директором Початкової школи може бути особа, яка 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, пройшла конкурсний відбір 
та визнана переможцем конкурсу відповідно до  Закону України «Про повну 
загальну середню освіту». 

    Повноваження директора Початкової школи визначаються законодавством 
та    цим Статутом. 

4.2.2. Не може обіймати посаду директора Початкової школи особа, яка: 
1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 
2) має судимість за вчинення злочину; 
3) позбавлена права обіймати відповідну посаду; 
4)за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення; 
5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, 

пов’язаного з корупцією; 
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6) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення 
влади". 

4.2.3. Директор Початкової школи має право: 
- діяти від імені Початкової школи без довіреності та представляти її  у 

відносинах з іншими особами; 
- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої 

діяльності Початкової школи; 
- приймати рішення щодо діяльності Початкової школи в межах 

повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим 
договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном 
Початкової школи  та її коштами; 

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади 
працівників Початкової школи, визначати їхні посадові обов’язки, 
заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також 
вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно 
до вимог законодавства; 

- визначати режим роботи Початкової школи; 
- ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом питання 

щодо створення або ліквідації структурних підрозділів Початкової школи; 
- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 

виконання; 
- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними 

особами відповідно до своєї компетенції; 
- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, 
зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації 
Початкової школи; 

- приймати рішення з інших питань діяльності Початкової школи. 
4.2.4. Директор Початкової школи зобов’язаний: 

- здійснювати безпосереднє управління закладом; 

- нести відповідальність за освітню, кадрову,  фінансово-господарську                 

та іншу   діяльність закладу освіти; 
- виконувати Закони України  «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та 
контролювати їх виконання працівниками Початкової школи, зокрема в 
частині організації освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність Початкової школи; 
- розробляти проект кошторису та подавати його Засновнику або 

уповноваженому ним органу на затвердження; 
- надавати щороку Засновнику  або уповноваженому ним органу пропозиції 

щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність Початкової школи в 
межах затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Початкової 
школи; 

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Початкової школи; 
- затверджувати посадові інструкції працівників Початкової школи; 
- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 
- затверджувати освітню програму  Початкової школи відповідно до  Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 
освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод 
педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або 
індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби 
індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти в Початковій школі, забезпечити її створення та функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 
виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) 
освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 
навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 
навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти, 
індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 
планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 
освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками; 

- забезпечити звітування один раз на рік перед Засновником про діяльність 
закладу у сфері організаційної, кадрової, академічної та фінансової 
автономії у термін та у формі, визначеній Засновником, а  також 
оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Гімназії та 
уповноваженого органу; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 
нагляду (контролю) за діяльністю Початкової школи; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 
самоврядування в Початковій школі; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 
здорового способу життя учнів та працівників Початкової школи; 

- створювати в Початковій школі безпечне освітнє середовище, 
забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, 
вимог техніки безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів 
відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Початкової школи, 
зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог 
законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших 
законів України; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 
заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно 
до вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 
відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах  колективу про свою роботу та 
виконання стратегії розвитку Початкової школи; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 
Засновником, цим Статутом, колективним договором, строковим 
трудовим договором. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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       Директор Початкової школи зобов’язаний протягом першого року після 
призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської 
діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин. 

4.2.5. Директор Початкової школи має права та обов’язки педагогічного працівника, 
визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за 
виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом  і строковим 
трудовим договором. 

4.2.6. Директор Початкової школи призначається  на посаду Баранівським міським 
головою за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог 
Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про 
конкурс, затвердженого Засновником. 

    Рішення про проведення конкурсу приймається Засновником або 
уповноваженим ним органом: 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового 
договору, укладеного з директором Початкової школи; 

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення 
договору, укладеного з директором Початкової школи, чи визнання 
попереднього конкурсу таким, що не відбувся. 

   Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному 

вебсайті Засновника або уповноваженого ним органу та на вебсайті 

Початкової школи наступного робочого дня після прийняття рішення про 

проведення конкурсу. 

   У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь 

представники органів громадського самоврядування Початкової школи. 

4.2.7. Баранівський міський голова укладає контракт з директором Початкової школи при 

призначенні його на посаду.  У контракті визначаються  права директора, строк 

найму, обов’язки й відповідальність перед Засновником і трудовим колективом, 

умови його матеріального та соціального забезпечення з урахуванням гарантій, 

передбачених чинним законодавством. 

4.2.8. У разі тимчасової відсутності директора Початкової школи  (відрядження, хвороба, 

відпустка або інші поважні причини) його обов’язки виконує один із педагогічних 

працівників, на якого покладені обов’язки наказом директора. 

У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, 

покладання виконання обов’язків директора здійснюється наказом уповноваженого 

органу управління освітою. 

4.2.9. Директор Початкової школи звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку 

трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов 

укладення трудового договору. 

   Припинення трудового договору з директором Початкової школи у зв’язку із 

закінченням  строку його дії  або його дострокове розірвання здійснюється 

відповідною посадовою особою Засновника або керівником уповноваженого ним 

органу з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю. 

 Підставами для дострокового звільнення директора Початкової школи є: 

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо 

мови освітнього процесу; 

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»; 

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке 

набрало законної сили; 

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків директора 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Початкової школи, визначених Законом України «Про повну загальну 

середню освіту»; 

- несвоєчасне звітування у порядку, визначеному Статутом перед 

Засновником про діяльність закладу; 

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, 

виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу 

державного нагляду (контролю). 

У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з 

інших причин начальник уповноваженого органу управління освітою своїм наказом 

призначає тимчасово виконуючого обов’язки директора на період до призначення 

директора Початкової школи в порядку, встановленому чинним законодавством. 

4.3.      Повноваження педагогічної ради: 
4.3.1.  Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління 

Початковою школою.  Повноваження педагогічної ради визначаються  
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

4.3.2. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 
працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях 
педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Початкової школи. 

4.3.3. Педагогічна рада Початкової школи: 
- схвалює стратегію розвитку Початкової школи та річний план роботи; 
- схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її  виконання; 
- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 
- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 
- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 

відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, 
а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів 
та інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи 
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та 
затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника, отриманих ним  поза закладами освіти, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню 
діяльність за акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес 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; 

-  може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської 
акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності 
Початкової школи; 

-   розглядає інші питання, віднесені законодавством або цим Статутом до 
повноважень Початкової школи. 

4.3.4.  Засідання педагогічної ради Початкової школи є правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються 
більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 
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педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються 
протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної 
ради. 

4.3.5. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію 
наказами директора Початкової школи та є обов’язковими до виконання всіма 

учасниками освітнього процесу у Початковій школі. 
4.4. Громадське самоврядування в Початковій школі - це право учасників освітнього 

процесу як безпосередню, так і через органи громадського самоврядування брати 

участь у вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в 

Початковій школі, захисту' своїх прав й інтересів, організації дозвілля та 

оздоровлення, брати участь в громадському нагляді (контролі) й в управлінні 

Початковою школою в межах повноважень, визначених законодавством та цим 

Статутом.  
                Громадське самоврядування та державно-громадське управління Початковою 

школою здійснюється на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань 

та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 

     У Початковій школі можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування. 

   Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів 

громадського самоврядування Початкової школи визначаються Законом України 

«Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

     У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування  Початкової школи 

не мають права втручатися представники іншого органу громадського 

самоврядування Початкової школи 

4.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Початкової школи є 

загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік та 

формуються з уповноважених представників  працівників Початкової школи та 

батьків учнів, громадськості. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів 

присутніх. 

Право скликати загальні збори мають Засновник або уповноважений ним орган 

управління освітою,  директор Початкової школи, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості. 

     Загальні збори: 

- щорічно заслуховують звіт директора, дають оцінку його діяльності 

відкритим або таємним голосуванням; 

- розглядають найважливіші питання діяльності Початкової школи; 

- вносять пропозиції про заохочення членів трудового колективу та учнів; 
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- порушують клопотання перед Засновником про розривання трудового 

контракту з директором Початкової школи у разі невиконання ним свої 

посадових обов’язків, ініціюють проведення позапланового інституційного 

аудиту Початкової школи . 
              Інформація про час і місце проведення загальних зборів  колективу 

Початкової школи розміщується на дошці оголошень та оприлюднюється на 
офіційному вебсайті Початкової школи або Засновника не пізніше ніж за один 
місяць до дня їх проведення. 

4.4.2. Вищим органом громадського самоврядування працівників Початкової школи 
є загальні збори трудового колективу. 
 Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок 
прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, 
інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються 
статутом і колективним договором  Початкової школи. 

            Загальні збори трудового колективу: 
- розглядають та схвалюють проект колективного договору; 
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 

комісії з трудових спорів; 
- обирають комісію з трудових спорів. 
  Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань 
охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством. 

     Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на 
засіданні та секретарем. 

 Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 
повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Початкової 
школи. 

4.4.3. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів Початкової школи 
як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою 
захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 
громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом 
України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

      Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування 
(в межах класу, Початкової школи, за інтересами тощо). 

    Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 
що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування Початкової школи. 

    Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 
виключно на добровільних засадах. 

    Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 
освітнього процесу та/або діяльності Початкової школи можуть бути 
реалізовані виключно за рішенням директора Початкової школи, якщо таке 
рішення не суперечить законодавству. 

    Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні 
призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи 
обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні 
інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських 
рішень, що не відповідають законодавству. 

    Органи батьківського самоврядування Початкової школи мають право, але 
не зобов’язані оформлювати свої рішення відповідними протоколами. 
 Працівники Початкової школи не мають права втручатися в діяльність 
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батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань 
органів батьківського самоврядування. 

4.4.4. За рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути створена 

піклувальна рада Початкової школи. 
            Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

Початкової школи, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її 
діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 
використанням, ефективній взаємодії Початкової школи з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими 
об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

     Піклувальна рада: 
- аналізує та оцінює діяльність Початкової школи та її директора; 
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

Початкової школи й аналізує стан їх виконання; 
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

законом; 
- проводить моніторинг виконання кошторису  Початкової школи і 

вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором Початкової школи; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового 
інституційного аудиту Початкової школи; 

- може вносити Засновнику Початкової школи подання про заохочення 
директора Початкової школи  або притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності з підстав, визначених законом; 

-     здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом та законодавством. 
    Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим ним 

органом з урахуванням пропозицій органів управління  Початковою школою, 
органів громадського самоврядування Початкової школи, депутатів 
Баранівської міської ради. 

    До складу піклувальної ради не можуть входити  працівники Початкової 
школи. 
    Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого 
складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її 
затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 
піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються 

протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та 
секретар. 

    Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних 
органів управління Початкової школи з правом дорадчого голосу. 

    Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником. 
 

V.   Забезпечення якості освіти  

5.1.   Внутрішня система забезпечення якості освіти формується Початковою 
школою на основі методичних рекомендацій, розроблених центральним 
органом із забезпечення якості освіти і затверджених Міністерством освіти і 
науки України,  та включає механізми забезпечення академічної 
доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення 
академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних 
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працівників й учнів за конкретні порушення академічної доброчесності. 

5.2.  Кожен учасник освітнього процесу Початкової школи зобов’язаний 
дотримуватися академічної доброчесності. 

      Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Початковій 
школі формуються відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням 
особливостей, визначених  Законом України  «Про повну загальну середню 
освіту». 

 5.2.1. Директор та інші педагогічні працівники  Початкової школи забезпечують 
дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї 
компетенції. 

 5.2.2. Порушеннями академічної доброчесності в освітньому процесі Початкової 
школи є академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом України «Про 
освіту», а також такі форми обману, як: 

 -  надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням 
під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та 
річного), державної підсумкової атестації,  не передбаченої умовами та/або 
процедурами їх проходження; 

           - використання учнем під час контрольних заходів непередбачених   
допоміжних матеріалів та/або технічних засобів; 

-  проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших 
осіб; 

-  необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під 
час атестації чи сертифікації. 

5.2.3. Педагогічні працівники Початкової школи, стосовно яких встановлено факт 
порушення  академічної доброчесності: 

4) не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення 
і підвищення якості освіти, учнівських  змагань; 

5) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 
підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного 
звання; 

6) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші 
заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року; 

4)  можуть бути позбавлені педагогічного звання. 
5.2.4. Факт порушення академічної доброчесності враховується під час: 

- вирішення питання про притягнення педагогічного працівника 
Початкової школи до дисциплінарної відповідальності; 

- конкурсного відбору на посаду директора Початкової школи. 
5.2.5. За порушення академічної доброчесності до учня Початкової школи може бути 

застосовано такі види академічної відповідальності: 
6) зауваження; 
7) повторне проходження підсумкового оцінювання; 
8) повторне проходження державної підсумкової атестації; 
9) повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 
10) позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності 

призових місць на учнівських змаганнях, турнірах,  конкурсах. 
 5.2.6. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником 

Початкової школи академічної доброчесності та визначення виду академічної 
відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його 
законного представника. 
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 5.2.7. Рішення про академічну відповідальність учнів Початкової школи приймає 
педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, 
або педагогічна рада відповідно до положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти. 
   Рішення про позбавлення учнів Початкової школи  призових місць на 
учнівських змаганнях, турнірах, конкурсах, отриманих із порушенням 
академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), який їх надав 
(присвоїв) у порядку, визначеному законодавством. 

5.2.8. Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів і 
педагогічних працівників Початкової школи, повинні бути співмірними із 
вчиненими правопорушеннями. За одне порушення може бути застосовано 
лише один із видів академічної відповідальності. 

              Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути 
оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти Початкової школи. 

5.3.   Початкова школа зобов’язана створити умови  для виконання учнями вимог 
Державного стандарту початкової освіти. 

5.4.   Атестація педагогічних працівників Початкової школи здійснюється 
відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту» та в порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

     За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 
працівника Початкової школи займаній посаді, присвоюється або 
підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне 
педагогічне звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних 
працівників визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5.  Педагогічні працівники Початкової школи мають право на проходження 
сертифікації, яка здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних 
працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють 
методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та 
сприяють їх поширенню. 

    Засади сертифікації педагогічних працівників визначаються Законом 
України «Про освіту». 

5.5.1.  Порядок  проходження сертифікації визначається законодавством 
5.5.2.  Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники Початкової 

школи, які працюють не менше двох років  та мають педагогічне 
навантаження. 

      Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно 
один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, 
має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік. 

5.5.3. Педагогічні працівники Початкової школи, які отримали сертифікат: 
отримують щомісячну доплату в розмірі, встановленому законодавством, 

протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно 
яких встановлено факт порушення академічної доброчесності); 
    впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові 
освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним 
працівникам (здійснюють супервізію); 

можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням 
якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій 
у системі освіти. 

5.5.4. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації 
педагогічним працівником Початкової школи, а також є підставою для 
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присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного 
звання. 

5.6.   Зовнішнє оцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти  Початкової 
школи здійснюється у формі інституційного  аудиту, що проводиться 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади   із 
забезпечення якості освіти, у плановому порядку не більше одного разу на 10 
років. 

5.6.1   У позаплановому порядку інституційний аудит в Початковій школі  може бути 
проведений за ініціативою Засновника, директора, педагогічної ради, 
загальних зборів або піклувальної ради Початкової школи. 

5.6.2. Директор Початкової школи має право подати до центрального органу 
виконавчої влади із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення 
щодо висновку та рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх 
отримання. 

5.6.3. Висновок про якість освітньої та управлінської діяльності Початкової школи 
та рекомендації щодо вдосконалення її діяльності оприлюднюються на 
вебсайті Початкової школи, Засновника у встановлені законодавством строки. 

5.6.4. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Початкової школи 
вимогам законодавства і визначення строку для усунення порушень до 
директора Початкової школи не застосовуються заохочення (премії, нагороди, 
інші заохочувальні виплати тощо) до моменту виправлення недоліків. 

5.7. Громадська акредитація Початкової школи проводиться за ініціативою  
директора Початкової школи  відповідно до вимог Закону України «Про 
освіту» за рахунок коштів Засновника, інших джерел, не заборонених 
законодавством, та з урахуванням особливостей, визначених Законом України 
«Про повну загальну середню освіту». 

             Громадська акредитація здійснюється юридичними особами, 
акредитованими у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки 
України, з урахуванням вимог до проведення інституційного аудиту закладів 
загальної середньої освіти. 

 5.7.1.Успішні результати громадської акредитації Початкової школи засвідчуються 
сертифікатом, що є чинним протягом п’яти років. 

Інформація про проведення та результати громадської акредитації Гімназії 
оприлюднюється на вебсайті Початкової школи та/або  Засновника протягом 
10 днів з дня видачі сертифіката і надсилається до центрального органу 
виконавчої влади із забезпечення якості освіти. 

5.8.  Кожен педагогічний працівник Початкової школи щороку підвищує свою 
кваліфікацію відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту». 

5.8.1. Кожному педагогічному працівникові Початкової школи ґарантується право 
підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, 
розташованому на території Житомирської області, що не обмежує його право 
обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї 
кваліфікації. 

5.8.2. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника Початкової школи протягом п’яти років, яка 
оплачується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, не може 
бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості 
годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і 
практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми 
потребами. 
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             Педагогічним працівникам Початкової школи відшкодовуються відповідно 
до законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення 
кваліфікації. 

5.8.3. На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада Початкової 
школи формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, 
форму, суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки 
проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками 
Початкової школи. 

 
VI. Матеріально-технічна база 

6.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном Початкової 
школи визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту» та іншими актами законодавства. 

6.2. Майно Початкової школи складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), 

а також інші цінності, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, вартість яких 

відображається в самостійному балансі Початкової школи. 

6.3. Майно Початкової школи належить їй на праві власності, повного господарського 

відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення 

про утворення, цього Статуту та укладених угод. 

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Початкової школи 

може проводитися лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, 

завдані Початковій школі внаслідок порушення її майнових прав іншими 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 

законодавства. 

6.8.  Для забезпечення освітнього процесу база Початкової школи складається із 

навчальних кабінетів,  спортзалу, медіатеки, їдальні. 

6.9.  Майно Початкової школи не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім     

призначенням. 

6.10. Початкова школа відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими    природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм 

їх охорони. 

VIІ. Фінансово-господарська діяльність 

7.1. Початкова школа провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 
до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів. 

7.2. Фінансова автономія Початкової школи в частині використання бюджетних 
коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 
кошторисом обсягів, зокрема на: 

- формування структури Початкової школи та її штатного розпису; 
- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, 
преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд Початкової 
школи;  

- оплату підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 
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(господарських договорів) для забезпечення діяльності Початкової 
школи. 

7.3. Джерелами формування кошторису Початкової школи  є: 

- кошти державного та/або місцевого бюджету, що надходять у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування повної загальної середньої освіти 

для забезпечення вивчення предметів у обсязі державних стандартів освіти, 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та інші цілі, визначені 

законодавством; 
- кошти, отримані за надання платних освітніх та інших послуг;  
- кошти, отримані за надання послуг з організації гарячого харчування 

учнів; 
- доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені законодавством. 

7.4. Початкова школа є неприбутковою установою. Доходи спеціального фонду від 
платних послуг Початкової школи використовуються виключно для 
фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

7.5.  Одержання  Початковою школою власних надходжень не є підставою для 
зменшення обсягу її бюджетного фінансування. 

7.6. Порядок діловодства та  бухгалтерського обліку в Початковій школі 

визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням 

директора Початкової школи бухгалтерський облік може здійснюватися 

самостійно закладом або в інших не заборонених законодавством формах. 
7.7.   Початкова школа може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 

затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник  має право затверджувати 
перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

               Директор Початкової школи визначає перелік платних освітніх та інших 
послуг, що надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та 
порядку надання кожної з них, їх вартості та особи, відповідальної за їх 
надання.  

             Початкова школа  не може надавати (повністю чи частково) платні освітні 
послуги для досягнення  учнями результатів навчання (компетентностей), 
визначених Державним стандартом початкової освіти. 

             У Початковій школі під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення 
результатів навчання, передбачених освітньою програмою Початкової школи, 
не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги. 

            Учні Початкової школи  та їх батьки можуть отримувати в Початковій школі 
платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах. 

7.8.   Штатний розпис Початкової школи розробляється на основі типових штатних 
нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством 
освіти і науки України, та затверджується директором за погодженням із 
уповноваженим органом Засновника. 

7.9. Кошти Початкової школи зберігаються на її рахунках в установах банків. 

Початкова школа самостійно розпоряджається доходами від провадження 

господарської та іншої діяльності, передбаченої цим Статутом. 

7.10. Фінансова звітність про діяльність Початкової школи встановлюється та 

проводиться відповідно до законодавства. 
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VIII. Міжнародне співробітництво 

8.1.    Початкова школа  за наявності належної матеріально-технічної бази та 

фінансових ресурсів має право проводити міжнародний учнівський та 

педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати 

відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та 

освітніми асоціаціями. 

8.2.    Початкова школа має право відповідно до чинного законодавства укладати 

угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 

8.3.    Початкова школа має право провадити зовнішньоекономічну діяльність 

відповідно до законодавства на основі договорів, укладених нею з іноземними 

юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, 

провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних 

підприємств (установ). 

8.4.    Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної 

діяльності використовуються Початковою школою для забезпечення власної 

діяльності, визначеної цим Статутом. 

8.5.    Участь Початкової школи в міжнародних програмах, проектах, учнівських та 

педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 

 
ІХ. Контроль за діяльністю закладу 

9.1.    Державний контроль за діяльністю Початкової школи здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту». 

9.2. Державний контроль здійснює центральний орган виконавчої влади із    

забезпечення якості освіти у формі інституційного аудиту один раз на 10 

років. Інституційний аудит включає планову перевірку ліцензійних умов. 

9.3. Контроль за діяльністю Початкової школи здійснює Засновник або 

уповноважений ним орган, інші органи та служби у межах повноважень, 

наданих їм чинним законодавством. 

 
X. Реорганізація або ліквідація закладу 

10.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Початкову школу 
відповідно до вимог законодавства України. 

10.2. Реорганізація Початкової школи відбувається шляхом злиття, приєднання, 
поділу, виділення, укрупнення. 

10.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а 
у 

           випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною 
комісією, призначеною цим органом. 

10.4.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо 

  управління Початковою школою. 

10.5.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Початкової школи, виявляє її 

дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс 

і представляє його Засновнику. 

10.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Початкової школи переходять 
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до    правонаступників відповідно до чинного законодавства, 

10.7.   При реорганізації чи ліквідації Початкової школи  працівникам гарантується 

дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про 

працю. 

 
XІ. Заключні положення 

11.1.   У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

11.2.   Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються Органом 

управління майном та реєструється відповідно до  чинного законодавства 

України. 

11.3.    Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрацій' 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

 
Секретар  ради                                                                       Володимир ЗАРЕМБА 
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38проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022 року              №  

 

Про  затвердження статуту  

Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 

Баранівської міської ради  

в новій редакції 

 

Відповідно до  ст. 26, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська 

рада   

        

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до статуту Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 

Баранівської міської ради та затвердити його в новій редакції  

(додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради 

уповноваженим органом Засновника з управління Баранівським ліцеєм 

№2 ім. О.Сябрук Баранівської міської ради. 

3. Уповноважити директора Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 

Баранівської міської ради (Сіцінський С.В.) провести державну 

реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.  

 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 32 сесії  

8 скликання № _____ 

від 28.07.2022 року 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 БАРАНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №2 

ім. О.СЯБРУК 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(у новій редакції) 

 

 

 

 

 

 
2022 р. 
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І. Загальні положення 

1.1.  Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук Баранівської міської ради перебуває в 

комунальній власності територіальної громади в особі Баранівської міської 

ради відповідно до рішення сесії Баранівської міської ради від 17 лютого 

2017р. №95.  

1.2.  Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської 

ради (далі - Засновник). 

1.3.  Повне найменування: Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук Баранівської 

міської ради. 
           Скорочене найменування: Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук. 

           Юридична адреса: вул. Звягельська, 17, м. Баранівка,   Житомирська область, 

12701. 
1.4. Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук є опорним закладом освіти відповідно до 

рішення 31 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12 червня 2019 

року №1924. 

1.5. Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук має філії «Зеремлянська гімназія» та 

«Климентіївська гімназія», які не є юридичними особами та діють на підставі  

положень, затверджених рішенням 31 сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради від 12 червня 2019 року №1924. 

1.6.  Уповноважений орган управління Баранівським ліцеєм №2 ім. О.Сябрук (далі 

– Ліцей) визначається окремим рішенням Засновника. 

1.7. Ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, 

офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного казначейства та 

самостійний баланс. 

   Ліцей має право набувати  майнові й немайнові права, нести обов'язки, 

виступати стороною в судовому процесі, мати у власності кошти та інше 

майно відповідно до законодавства. 

1.8. Ліцей провадить освітню діяльність на рівнях початкової, базової середньої та 

профільної середньої освіти на підставі ліцензії, виданої в установленому 

законодавством порядку. 

1.9. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-

правовими актами України, рішеннями Баранівської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами 

уповноваженого органу Засновника та цим Статутом. 

1.10. Ліцей самостійно ухвалює рішення й здійснює діяльність у межах своєї 

компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 

1.11. Ліцей гарантує особі право на здобуття початкової, базової середньої та 

профільної середньої освіти незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, 

стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, 

національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця 

проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та 

майнового стану, складних життєвих обставин. 

1.12.  Засновник забезпечує закріплення за Ліцеєм території обслуговування, 

фінансування витрат на його утримання та матеріально-технічне 

забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво 

та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування здобувачів 
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освіти, підвезення до Ліцею й у зворотному порядку учнів і педагогічних 

працівників.    

1.13. Ліцей може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи 

(дошкільний, позашкільний та ін.). 

1.14. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 
- безпечні умови провадження 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. 

1.15.  Метою функціонування Ліцею є забезпечення: 

      всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань,   

соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності й громадянської активності, дбайливого 

ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству. 

    формування ключових компетентностей, визначених Законом України 

«Про освіту» та державними стандартами.  

1.16. Ліцей провадить освітню діяльність за принципами людиноцентризму; 

верховенства права; забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; 

забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 

ознаками; розвитку інклюзивного середовища; забезпечення універсального 

дизайну та розумного пристосування; наукового характеру освіти; 

різноманітності освіти; цілісності й наступності системи освіти; прозорості і 

публічності прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальності 

і підзвітності перед суспільством; нерозривного зв’язку зі світовою та 

національною історією, культурою, національними традиціями; свободи 

вибору видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми; академічної 

доброчесності; академічної свободи; фінансової, академічної, кадрової та 

організаційної автономії у межах, визначених законом; гуманізму; 

демократизму; єдності навчання, виховання та розвитку; виховання 

патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його 

історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби 

в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; 

формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її 

честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до 

дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури 

та культури демократії; формування культури здорового способу життя, 

екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання 

політичних партій та релігійних організацій в освітній процес; різнобічності 

та збалансованості інформації щодо політичних, світоглядних і релігійних 

питань; державно-громадського управління; сприяння навчанню впродовж 

життя; нетерпимості до проявів корупції і хабарництва; доступності   освітніх 

послуг. 

1.17. Ліцей як опорний заклад освіти забезпечує: 
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- створення єдиного мотивуючого освітнього простору, просторово-

предметного оточення та безпечного освітнього середовища; 

- рівний доступ осіб, утому числі з особливими освітніми потребами, до 

здобуття якісної освіти; 

 

- створення умов для здобуття особами повної загальної середньої 

освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед 

здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої 

траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків; 

- концентрацію та ефективне використання наявних ресурсів Ліцею й 

філій, спрямування їх на задоволення освітніх потреб здобувачів 

освіти; 

- створення єдиної системи виховної роботи; 

- створення інклюзивного освітнього та безперешкодного  середовища 

для осіб з особливими освітніми потребами; 

- створення умов для здобуття освіти із  застосуванням новітніх 

інформаційно-комунікаційних засобів та технологій; 

- забезпечення використання матеріально-технічної бази  для 

забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти. 

1.18  Основні напрями функціонування Ліцею відображаються в стратегії розвитку, 

яка затверджується Засновником, перспективному та річному планах роботи. 

1.19 Мовою освітнього процесу в Ліцеї є державна мова. 

1.20 Здобуття освіти в Ліцеї здійснюється за очною денною формою. Можуть 

використовуватись інші форми (дистанційна, мережева, екстернатна, сімейна 

(домашня), педагогічний патронаж та ін.), передбачені законодавством 

України про освіту. 

1.21 Ліцей може створювати у своєму складі класи (групи) з поглибленим 

вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для    навчання 

дітей з особливими освітніми потребами. 

1.22 За своїм статусом Ліцей належить до категорії неприбуткових бюджетних 

установ. 

1.23 Для здійснення статутної діяльності Ліцей може на договірних засадах 

об’єднуватися з іншими юридичними особами, зокрема інклюзивно-

ресурсними та міжшкільними ресурсними центрами, закладами позашкільної 

освіти, створюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші 

об’єднання, кожен із учасників яких зберігає статус юридичної особи. 

1.24 Ліцей відокремлений від  релігійних і партійних організацій. 

1.25 Ліцей має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

- ліцензування освітньої діяльності; 

- акредитацію освітньої програми; 

- громадську акредитацію закладу; 

- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 

- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів, секцій, 

студій тощо; 

- надання додаткових платних послуг; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів морального і 
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матеріального заохочення учасників освітнього процесу в межах власного 

кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, визначеному 

законодавством України; 

- застосування гнучкого режиму праці; 

- розвиток власної соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та 

цим Статутом. 

1.26. Ліцей забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї діяльності, 

формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою 

діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту оприлюднює 

інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу. 

1.27. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються 

угодами, що укладені між ними. 

1.28. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників здійснюється Ліцеєм самостійно або за його 

замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників 

Баранівської міської ради. 

1.29. У Ліцеї функціонують методичні об’єднання педагогічних працівників, 

динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи. 

1.30. Ліцей має право провадити інноваційну діяльність та може укладати з цією 

метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти, 

науковими й іншими установами, підприємствами, організаціями, фізичними 

особами. 

1.31. Медичне обслуговування здобувачів освіти Ліцею забезпечується 

Засновником і здійснюється місцевими установами охорони здоров’я. 

1.32. У своїй діяльності Ліцей підконтрольний та підзвітний Засновнику та 

уповноваженому ним органу. 

 
II. Організація освітнього процесу 

2.1. Освітній процес у Ліцеї та філіях організовується відповідно до законодавства 

та освітньої програми закладу й спрямовується на виявлення і розвиток 

здібностей та обдарувань особистості, досягнення результатів навчання, 

прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних 

компетентностей, визначених державними стандартами. 

2.2. На рівнях початкової,  базової середньої та профільної середньої освіти 

освітній процес у Ліцеї та філіях організовується за циклами, визначеними 

Законом України «Про повну загальну середню освіту», поділ на які 

здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного й 

інтелектуального розвитку дітей. 

2.3. Освітній процес у Ліцеї та філіях організовується в межах навчального року, 

що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних 

днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня 

припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним 

робочий день. 
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2.4. Структура і тривалість навчального року,  навчального тижня, навчального 

дня, занять, відпочинку між ними,  форми організації освітнього процесу у 

Ліцеї та філіях визначаються педагогічною радою Ліцею у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального 

навантаження, встановленого річним навчальним планом, та з у рахуванням 

вікових особливостей, фізичного, психічного й інтелектуального розвитку 

дітей.      

Навчальний рік поділяється на семестри. Порядок відпрацювання робочого  

часу за період карантину та інших надзвичайних ситуацій регулюється 

нормативними-правовими актами, зокрема листами Міністерства освіти і 

науки України,  рішеннями Засновника або уповноваженого ним органу. 

2.5. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту, що підтверджує 

готовність приміщень Ліцею та філій до роботи у новому навчальному році. 

2.6. З урахуванням місцевих умов і специфіки Ліцею запроваджується графік 

канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 

30 днів. 

2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у Ліцеї та філіях 

визначається розкладом уроків, що складається на семестр відповідно до 

санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором 

Ліцею.  

     Ліцей провадить освітню діяльність за п’ятиденним робочим тижнем.     

Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі занять. 
2.8. Безперервна навчальна діяльність  у Ліцеї та філіях становить: 1 рік навчання 

— 35 хвилин, 2-4 рік навчання — 40 хвилин, 5-11(12) рік навчання — 45 
хвилин. 

   Ліцей може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. 

   Тривалість перерв між навчальними заняттями встановлюється з 

урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування 

здобувачів освіти. 

2.9. Організація освітнього процесу в Ліцеї та філіях забезпечує виконання 

державних стандартів освіти та здійснюється на основі освітньої програми, 

яка складається Ліцеєм на основі типових освітніх програм або власних, 

затверджених у визначеному законодавством порядку. Рішення про 

використання Ліцеєм освітньої програми, розробленої на основі типової 

освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною 

радою Ліцею. 

     Освітня програма Ліцею схвалюється педагогічною радою та 

затверджується директором. 

2.10. Освітня програма Ліцею має містити: 
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 
навчання здобувачів  освіти на відповідному рівні (циклі ) повної загальної 
середньої освіти в годинах, його розподіл між освітніми галузями за роками 
навчання; 
- навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових 
навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 
перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 
обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) 
певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та /або інтегровано з 
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іншими навчальними предметами; 

- перелік модельних навчальних програм, що використовуються Ліцеєм 
в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною 
радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних 
предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж встановлено 
відповідними модельними навчальними програмами; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 
- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію 
оцінювання; 
- інші освітні компоненти (за рішенням Ліцею).  

Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору 

здобувачів освіти, може бути розроблена для одного і для декількох рівнів 

освіти (наскрізна освітня програма). 

2.11. На основі визначеного в освітній програмі Ліцею навчального плану 

педагогічна рада складає, а директор Ліцею затверджує річний навчальний 

план, що конкретизує перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), 

обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, 

навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних 

годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік). 

2.12. Ліцей реалізує освітню програму за кошти державного, місцевого бюджетів, 

інших джерел, не заборонених законодавством, і не може реалізовувати чи 

забезпечувати (повністю або частково) свою освітню програму за кошти 

батьків та/або учнів. 

2.13.   У Ліцеї та філіях формуються класи та/або групи, у т.ч. спеціальні, інклюзивні 

та інші, передбачені законодавством, відповідно до нормативів, встановлених 

Законом України «Про повну загальну середню освіту». 

      Кількість учнів у класі не може становити менше  5 учнів. У разі, якщо 

кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання 

за однією з інших (крім очної) форм здобуття базової середньої та профільної 

середньої освіти або в іншому закладі із забезпеченням територіальної 

доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не 

є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення 

навчального року. 

     Відповідно до наказу директора Ліцею у складі філій можуть утворюватися 

з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про 

з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи затверджує Міністерство 

освіти і науки України. 

2.14. Кількість учнів у навчальних приміщеннях Ліцею та філій має відповідати 

вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів і 

педагогічних працівників на належні, безпечні та здорові умови навчання 

(праці). 

2.15. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі 

вибіркових, у Ліцеї можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, 

що включають учнів різних років навчання. 

2.16. Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до Ліцею 

здійснюється за наказом директора Ліцею за процедурою, передбаченою 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України. 

    Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною 
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(домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням 

результатів навчання. 

2.17. Зарахування до 1 класу Ліцею відбувається, як правило, з шести років. Діти, 

яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні 

розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

2.18.  Особи з особливими освітніми потребами, які виявили бажання навчатися у 

Ліцеї, можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а 

тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути 

подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 

складником. Особливості здобуття такими особами базової середньої освіти 

визначаються спеціальним законом. 

2.19. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами 

інклюзивний клас організовується в обов’язковому порядку. Спеціальний 

клас утворюється директором Ліцею за погодженням із Засновником або 

уповноваженим ним органом. 

    Організація інклюзивного навчання в Ліцеї та філіях здійснюється у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

    Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі 

розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається на підставі 

висновку інклюзивно-ресурсного центру. 

     Індивідуальна програма розвитку включає перелік необхідних дитині 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються 

індивідуально та/або в груповій формі. 

    Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з 

особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя. 

    Соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються 

асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або 

уповноваженою ними особою. Асистент учня  допускається до участі в 

освітньому процесі Ліцею для виконання його функцій виключно за умови 

проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним 

документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для 

виконання його функцій та вимоги до нього визначаються Міністерством 

освіти і науки України. Рішення про допуск асистента учня до участі в 

освітньому процесі приймає директор Ліцею на основі укладення 

відповідного договору між Ліцеєм та  асистентом учня за згодою батьків. 

     Для організації процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

Ліцеї облаштовуються ресурсні кімнати і медіатеки за рахунок коштів 

державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

2.20. 3а письмовими зверненнями батьків учнів Ліцею директор може ухвалити 

рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі 

інклюзивної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та 

інші кошти, не заборонені законодавством.  

2.21. Ліцей забезпечує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій учнів, 

відповідно до вимог й у порядку, визначених законодавством. 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня Ліцею формується шляхом 

визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої 
діяльності та запропонованих ними: 
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- форм здобуття загальної середньої освіти; 
- навчальних планів та програм; 
- навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх 

компонентів, у тому числі вибіркових, і рівнів їх складності; 
- форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання; 
- темпів засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення 

окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів). 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням 

необхідних для цього ресурсів, наявних у Ліцеї на підставі індивідуальної 
програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється 
педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, 
схвалюється педагогічною радою Ліцею, затверджується  директором та 
підписується батьками. 

     Спроможність Ліцею забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої 
траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається 
педагогічною радою Ліцею на підставі поданої батьками дитини письмової 
заяви. 

     Оскарження рішень пов’язаних із реалізацією індивідуальної освітньої 
траєкторії в Ліцеї, індивідуального навчального плану та індивідуальної 
програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної скарги до 
директора Ліцею, Засновника чи уповноваженого ним органу відповідно до 
Закону України «Про звернення громадян» та/або в інший спосіб, визначений 
законодавством. 

2.22. Визнання результатів навчання учнів Ліцею, здобутих шляхом неформальної 

та інформальної освіти, здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або 

державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, 

визначених для очної або екстернатної форм здобуття загальної середньої 

освіти. 

2.23. Відповідно до освітньої програми та річного навчального плану педагогічні 

працівники Ліцею та філій самостійно добирають  підручники, навчальні 

посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, 

форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання 

статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

2.24.  У межах основного навчального часу у Ліцеї та філіях може організовуватись 

вивчення курсів за вибором і факультативів, у позаурочний час за окремим 

розкладом - робота гуртків, індивідуальних та інших занять, що спрямовані на 

реалізацію освітньої програми закладу, задоволення інтересів здобувачів 

освіти, розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

2.25.  Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу Ліцею та філій 

і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях 

українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини та громадянина, 

принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовується на 

формування: 

- відповідальних і чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству; 

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і 

громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, 
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фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за 

будь-якою ознакою; 

- патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, 

поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних 

цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, 

усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 

нетерпимості до їх порушення, проявів корупції і порушень академічної 

доброчесності; 

- громадянської культури та культури демократії; 

- культури  та навичок здорового способу життя, екологічної культури, 

дбайливого ставлення до довкілля; 

- прагнення та утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди, між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, 

шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; 

- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, 

сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників 

становлення особистості. 

    Єдність навчання, виховання і розвитку учнів Ліцею забезпечується  

спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

2.26.  Основними видами оцінювання результатів навчання учнів Ліцею є 

формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) 

оцінювання, державна підсумкова атестація, у т.ч. у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

              Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання 

учнів Ліцею та філій на предмет відповідності вимогам навчальної програми, 

вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники 

закладу. Підсумкове оцінювання за сімейною (домашньою) формою 

здійснюється не менше двох разів на рік. 

              Оцінювання результатів навчання учнів Ліцею та філій здійснюється за 

системою оцінювання та загальними критеріями, визначеними 

законодавством.  

              Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі Ліцею щороку у 

разі переведення його на наступний рік навчання. 

              Державна підсумкова атестація на відповідність результатів навчання 

державним стандартам проводиться для всіх учнів Ліцею, які завершили 

здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти (крім 

випадків визначених законодавством), з предметів, визначених Міністерством 

освіти і науки України. Зміст, форми і порядок проведення державної 

підсумкової атестації визначає Міністерство освіти і науки України. 

              У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної 

підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою 

Ліцею учень має право до початку нового навчального року пройти річне 

оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного 

непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації 
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педагогічна рада Ліцею спільно з батьками учня до початку нового 

навчального року вирішує питання про визначення форми та умов 

подальшого здобуття таким учнем освіти. 

               У разі вибуття учня Ліцею з причин, визначених законодавством, 

оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Ліцею здійснюється виключно 

педагогічними працівниками. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Ліцею з особливими освітніми 

потребами здійснюється згідно із загальними критеріями та з урахуванням 

індивідуального навчального плану ( за наявності). 

2.27.   Облік відвідування та результатів навчання здобувачів освіти  Ліцею та філій  

ведеться в класних журналах, журналах гурткової роботи та інших облікових 

документах відповідно до інструкцій, затверджених в установленому порядку. 

2.28. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня на 

підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

учні Ліцею отримують свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про базову 

середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту, бланки яких 

виготовлені Ліцеєм або Засновником з присвоєнням їм відповідного 

реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

2.29.  За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, 

культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів Ліцею та філій 

можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального 

заохочення і відзначення. 

     Види та форми заохочення  (відзначення) учнів Ліцею та філій визначаються 

положенням, що затверджується педагогічною радою закладу. 

              Рішення про заохочення  (відзначення) учнів Ліцею ухвалює педагогічна 

рада. Рішення про заохочення (відзначення) учнів Ліцею приймаються з 

дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

              Засновник, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть 

заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів Ліцею. 

2.30. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів 

освіти Ліцею забороняється. 

III. Учасники освітнього процесу 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Ліцеї та філіях є: 

- учні; 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- батьки учнів (особи, які їх заміняють); 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

3.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі Ліцею та філій 

(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 

конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо)  здійснюється за рішенням 

директора Ліцею. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор 

Ліцею. 
3.3. Не можуть працювати в Ліцеї та філіях або залучатися до участі в освітньому 

процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, 
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майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, 
які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості 
дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини. 

3.4. Права та обов’язки учнів Ліцею: 

3.4.1. Учні Ліцею мають право на: 

- навчання впродовж життя й академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 

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

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

і засобів навчання; 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- на визнання результатів навчання, передбачених освітньою програмою 

закладу, що були здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- на свободу творчої, 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 й експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та 
агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

- користування книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 
порядку, встановленому Ліцеєм відповідно до спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому 
процесі; 

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні Ліцеєм; 

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

освітніми потребами та з соціально незахищених верств населення; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту та спеціальними законами. 

3.4.2.  Учні Ліцею зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми Ліцею (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 Ліцею, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 

довкілля; 

- дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Ліцею. 

3.4.3. Учні Ліцею мають інші права та обов’язки, передбачені законодавством та цим  

Статутом. 

3.4.4. Засновнику та працівникам Ліцею і філій, органам державної влади та 

місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати 

учнів Ліцею та філій до участі в заходах, організованих не передбаченими 

законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, 
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релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених 

статтею 31 Закону України «Про освіту». 

  Учні Ліцею та філій можуть залучатися до участі в заходах, організованих 

громадськими об’єднаннями, виключно за згодою їх батьків. 

3.4.5. Залучення учнів Ліцею та філій до самообслуговування та суспільно-корисної праці 

допускається лише за їх згодою або згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, 

відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

3.4.6.    Учням Ліцею та філій можуть надаватися матеріальна допомога, академічні та 

соціальні стипендії за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів юридичних 

та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. 

3.4.7.    Учні Ліцею та філій мають право на отримання додаткових індивідуальних 

та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні освіти, і з 

яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня 

результатів навчання учнів відповідного року навчання. 
3.4.8. Учні Ліцею та філій підвозяться до місця навчання та у зворотному напрямку 

(до місця проживання) відповідно до порядку, затвердженого Засновником, 
за кошти міського бюджету. 

3.4.9. Учні Ліцею  з особливими освітніми потребами здобувають базову середню 

освіту в порядку, встановленому законодавством України. 
3.4.10. Харчування учнів Ліцею та філій здійснюється відповідно до Закону 

України «Про освіту» та інших актів законодавства. Відповідальність за 

організацію харчування, додержання вимог санітарного законодавства, 

законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на 

Засновника та директора Ліцею. Норми та порядок організації харчування 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

3.4.11. Ліцей створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних 

і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них 

гігієнічні навички та засади здорового способу життя. 

3.4.12. Учні Ліцею та філій забезпечуються медичним обслуговуванням, що 

здійснюється медичним працівником закладу, медичними працівниками 

місцевих закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

3.5. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу в Ліцеї: 
3.5.1. На посади педагогічних працівників Ліцею приймаються особи, які мають 

педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 
володіють державною мовою (для громадян України) або володіють 
державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та 
осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан 
здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

     Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 

3.5.2. Педагогічні працівники Ліцею мають права, визначені Законом 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або цим  
Статутом. 

3.5.3. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»  
та законодавства про працю. 

      Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується 
пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються 
строком від одного до трьох років. 

3.5.4.   Педагогічні працівники Ліцею мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів та 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 книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 

порядку, встановленому Ліцеєм відповідно до спеціальних законів; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

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

організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі і гідності; 

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

Ліцею; 

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

зарахуванням до стажу роботи; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- подовжену оплачувану відпустку; 

- участь у громадському самоврядуванні Ліцею; 

- участь у роботі колегіальних органів управління Ліцеєм; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту. 

3.5.5. Педагогічні працівники Ліцею зобов’язані: 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їх батьками; 

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також 

дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої 

діяльності, визначених  ст. 6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог 

Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та  

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених нею 

результатів навчання; 

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 
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здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі; 

- 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 дотримуватися 

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 Ліцею 

алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- виконувати вимоги установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку Ліцею, свої посадові обов’язки. 

3.5.6. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду 

педагогічного працівника Ліцею, протягом першого року роботи повинні пройти 

педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується 

Міністерством освіти і науки України. 

    Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора Ліцею, 

що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника. 

    Педагогічна інтернатура  передбачає заходи, що забезпечать здобуття та/або 

вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом 

першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема: 

  супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого 

педагогічного працівника (педагога-наставника); 

  різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, 

опрацювання відповідної літератури тощо). 

 

    Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного 

працівника Ліцею з досвідом педагогічної діяльності не менше 5 років за 

відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною 

спеціалізацією чи спеціалізацією). 
   Відповідно до рішення директора Ліцею педагогічному працівникові за 
виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата 
відповідно до законодавства. 

3.5.7. Робочий час педагогічного працівника Ліцею та філій включає час, 
необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, 
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організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої 
трудовим договором та/або посадовою інструкцією. 
    Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою 
інструкцією, яка затверджується директором Ліцею відповідно до вимог 
законодавства. 

3.5.8.   Педагогічна діяльність вчителя включає: 
1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на 

одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень; 
2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у 

співвідношенні до тарифної ставки відповідно до встановлених 
законодавством розмірів: класне керівництво, перевірка навчальних 
робіт учнів; завідування майстернями чи навчальними кабінетами, 
робота з бібліотечним фондом підручників,  робота в інклюзивних 
класах (групах),  проведення позакласної роботи з учнями; 

3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, 
організаційної) діяльності, передбачені Законом України «Про повну 
загальну середню освіту» та іншими актами законодавства, трудовим 
договором та/або посадовою інструкцією. За інші види педагогічної 
діяльності законодавством, Засновником та/або Ліцеєм можуть 
встановлюватися доплати. 

       За педагогічні звання педагогічним працівникам Ліцею встановлюються 
підвищення посадового окладу у порядку, визначеному законодавством. 

       Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, 
підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок 
та умови їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України. 

      Засновник  та/або  Ліцей мають право встановлювати додаткові види та 
розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень. 

3.5.9. Розподіл педагогічного навантаження у Ліцеї та філіях затверджується  
директором відповідно до вимог законодавства. 

    Педагогічне навантаження педагогічного працівника Ліцею обсягом менше 
норми встановлюється за його письмовою згодою. 

    Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом, або за 
письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства 
про працю. 

     Розміри тарифних ставок та посадових окладів педагогічних та інших 
працівників Ліцею визначаються відповідно до нормативних актів Кабінету 
Міністрів України. 

3.5.10.  Оплата праці педагогічних та інших працівників Ліцею та філій здійснюється 
відповідно до Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню 
освіту»   та інших актів законодавства. 

3.5.11.  Педагогічні працівники Ліцею в обов’язковому порядку підлягають атестації, яка 

проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до положення, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

3.5.12.   Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу Ліцею та філій, 

визначаються законодавством, відповідними договорами, посадовими інструкціями 

та цим Статутом. 

3.5.13.  Відволікання педагогічних та інших працівників Ліцею та філій від виконання 

професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


273 

 

законодавством. 

3.5.14. Працівники Ліцею, винні у порушенні Статуту, посадових обов’язків, умов 

трудового й колективного договору, та такі, що за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, несуть відповідальність згідно з законодавством. 

3.5.15. Оплата праці працівників Ліцею та філій здійснюється за рахунок державного та/або 

місцевого бюджетів, власних надходжень, грантів, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

3.5.16. Педагогічним та іншим працівникам за рахунок власних надходжень Ліцею може  

надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 

Умови надання такої допомоги визначаються колективним договором. 

3.6.         Права та обов’язки батьків учнів Ліцею: 

3.6.1.      Батьки учнів Ліцею мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права і законні інтереси здобувачів освіти; 

- звертатися до Ліцею, органів управління освітою з питань освіти; 

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

освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні Ліцею, зокрема обирати і бути 

обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Ліцеї та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, 

педагогічні експерименти і надавати згоду на участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 
- отримувати інформацію про діяльність Ліцею, результати навчання своїх дітей 
(дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти 
у Ліцеї та його освітньої діяльності; 

- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з 
директором Ліцею. 

3.6.2.    Батьки учнів Ліцею 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 передбачених нею 

результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й 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 житія 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, 
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національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до 

історико-культурного надбання України; 

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Ліцею. 

3.6.3. Ліцей зобов’язаний поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до 

власних релігійних і філософських переконань, враховувати відповідні переконання 

під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, 

свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу. 

3.6.4.     Інші права й обов’язки батьків учнів Ліцею можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

 

 IV. Управління закладом 

4.1.         Повноваження Засновника Ліцею: 
4.1.1.      Права та обов’язки Засновника  Ліцею визначаються Законами України «Про  

освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами 
законодавства. 

4.1.2.        Повноваження Засновника та  уповноваженого ним органу управління освітою: 

4.1.2.1    Засновник: 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу 

закладу освіти, укладає засновницький договір у випадках, визначених 

законом; 

- затверджує установчі документи Ліцею, їх нову редакцію та зміни до них; 

- закріплює територію обслуговування; 

- забезпечує доступність здобуття освіти для всіх громадян, що проживають на 

відповідній території; 

- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу; 

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором Ліцею, обраним 

(призначеним) у порядку, встановленому законодавством; 

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором Ліцею з підстав 

та у порядку, визначених законодавством; 

- затверджує за поданням Ліцею стратегію його розвитку; 

- фінансує виконання стратегії розвитку Ліцею, у тому числі здійснення 

закладом інноваційної діяльності в межах кошторисних призначень 

міського бюджету; 

- утворює та ліквідовує структурні підрозділи Ліцею; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Ліцею; 

4.1.2.2.    Уповноважений орган: 
-   затверджує кошторис Ліцею, у т.ч. обсяг коштів, що передбачається на 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його 

виконання; 

-   організовує та забезпечує проведення конкурсу на посаду директора 

Ліцею; 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Ліцею; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) 

за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри,  стану здоров’я, інвалідності, 

особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, 

релігійних та інших переконань, місця проживання, мови спілкування,  

етнічного та соціального походження, складних життєвих обставин, сімейного 
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та майнового стану, наявності судимості, за мовними або іншими ознаками; 

- сприяє проведенню інноваційної діяльності; 

- забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які 

беруть участь в освітньому процесі, здобувачів освіти; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та інших актів 

законодавства. 

4.1.3. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не мають права 

втручатись у діяльність Ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, 

визначених законодавством і цим Статутом. 

4.1.4. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не можуть 

делегувати свої повноваження директору, педагогічній чи піклувальній раді, 

органам громадського самоврядування Ліцею. 

4.1.5. Засновник Ліцею зобов’язаний забезпечити: 

- створення умов для здобуття учнями Ліцею початкової, базової середньої та 

профільної середньої освіти на рівні державних стандартів; 

- утримання та розвиток Ліцею, його матеріально-технічної бази на рівні, 

достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та 

інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки тощо; 

- можливість учням продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі 

реорганізації чи ліквідації Ліцею; 

- створення в Ліцеї інклюзивного освітнього середовища, дотримання 

принципів універсального дизайну й розумного пристосування під час 

проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень 

Ліцею; 

- пільговий проїзд здобувачів освіти та педагогічних працівників Ліцею та філій 

до місця навчання і додому у визначених ним порядку та розмірах за рахунок 

видатків місцевого бюджету. 

4.2.        Повноваження директора Ліцею: 
4.2.1. Директором Ліцею може бути особа, яка 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, пройшла конкурсний 
відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до  Закону України 
«Про повну загальну середню освіту». 

       Повноваження директора Ліцею визначаються законодавством та цим 
Статутом. 

4.2.2. Не може обіймати посаду директора Ліцею особа, яка: 
19) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 
20) має судимість за вчинення злочину; 
21) позбавлена права обіймати відповідну посаду; 
22) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного 
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правопорушення; 
23) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, 

пов’язаного з корупцією; 
24) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про 

очищення влади». 
4.2.3. Директор Ліцею має право: 

- діяти від імені Ліцею без довіреності та представляти його  у 
відносинах з іншими особами; 

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської 
та іншої діяльності Ліцею; 

- приймати рішення щодо діяльності Ліцею в межах повноважень, 
визначених законодавством та строковим трудовим договором, у 
тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном 
Ліцею  та його коштами; 

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з 
посади працівників Ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, 
заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а 
також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими 
відносинами, відповідно до вимог законодавства; 

- визначати режим роботи Ліцею; 
- ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом 

питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів 
Ліцею; 

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 
виконання; 

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або 
юридичними особами відповідно до своєї компетенції; 

- звертатися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення 
позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу 
якості освіти та/або громадської акредитації Ліцею; 

- приймати рішення з інших питань діяльності Ліцею. 
4.2.4. Директор Ліцею зобов’язаний: 

 -   здійснювати безпосереднє управління закладом; 

                        -   нести відповідальність за освітню, кадрову,  фінансово-

господарську       та іншу   діяльність закладу освіти: 
- виконувати Закони України  «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати 
та контролювати їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в 
частині організації освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність Ліцею; 
- розробляти проект кошторису та подавати його уповноваженому 

ним органу на затвердження; 
- надавати щороку Засновнику  або уповноваженому ним органу 

пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність Ліцею в межах 
затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Ліцею; 
- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Ліцею; 
- затверджувати посадові інструкції працівників Ліцею; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 
- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Ліцею 

відповідно до  Закону України «Про повну загальну середню 
освіту»; 

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 
освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод 
педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії 
та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі 
потреби індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освіти в Ліцеї, забезпечити її створення та функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та 
моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями 
(учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, 
індивідуального навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями 
результатів навчання, визначених державними стандартами повної 
загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, 
індивідуальним навчальним планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з 
особливими освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками; 

- забезпечити звітування один раз на рік перед Засновником про 
діяльність закладу у сфері організаційної, кадрової, академічної та 
фінансової автономії у термін та у формі, визначеній Засновником, 
а  також оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Ліцею 
та уповноваженого органу; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого 
громадського нагляду (контролю) за діяльністю Ліцею; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 
самоврядування в Ліцеї; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню 
культури здорового способу життя учнів та працівників Ліцею; 

- створювати в Ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати 
дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог 
техніки безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню 
учнів відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Ліцею, зокрема 
шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог 
законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та 
інших законів України; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також 
їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності 
відповідно до вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 
відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах  колективу про свою роботу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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та виконання стратегії розвитку Ліцею; 
- забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому 
числі: з урахуванням пропозицій територіальних органів 
(підрозділів) Національної поліції України, центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, 
затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; 

- розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів 
освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає 
рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з 
розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за 
результатами проведеного розслідування та вживає відповідних 
заходів реагування; 

- забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та 
психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили 
булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу 
(цькування); 

- повідомляти уповноважені підрозділи органів Національної поліції 
України та службу у справах дітей про випадки булінгу (цькування) 
в закладі освіти; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 
Засновником, Статутом Ліцею, колективним договором, строковим 
трудовим договором. 

Директор Ліцею зобов’язаний протягом першого року після призначення 
на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності 
обсягом не менше 90 навчальних годин. 

4.2.5. Директор Ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, 
визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за 
виконання обов’язків, визначених законодавством, статутом Ліцею і 
строковим трудовим договором. 

4.2.6. Директор Ліцею призначається  на посаду Баранівським міським головою 
за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону 
України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, 
затвердженого Засновником. 
  Рішення про проведення конкурсу приймається уповноваженим органом 
Засновника: 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового 
договору, укладеного з директором Ліцею; 

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення 
договору, укладеного з директором Ліцею, чи визнання попереднього 
конкурсу таким, що не відбувся. 

  Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному 

вебсайті Засновника та уповноваженого ним органу та на вебсайті Ліцею 

наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення 

конкурсу. 

  У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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участь представники органів громадського самоврядування Ліцею. 

4.2.7. Баранівський міський голова за результатами конкурсного відбору укладає 

контракт переможцем конкурсу та призначає його на посаду директора Ліцею.  У 

контракті визначаються  права директора, строк найму, обов’язки й 

відповідальність перед Засновником і трудовим колективом, умови його 

матеріального та соціального забезпечення з урахуванням гарантій, передбачених 

чинним законодавством. 

4.2.8. У разі тимчасової відсутності директора Ліцею (відрядження, хвороба, відпустка 

або інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора або інша 

особа, на яку покладені обов’язки наказом директора. 

У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, 

покладання виконання обов’язків директора здійснюється наказом 

уповноваженого органу Засновника. 

4.2.9. Для уникнення конфлікту інтересів у директора Ліцею видача наказів, контроль за 

їх виконанням, розподіл педагогічного навантаження та інші управлінські дії щодо 

близьких директору осіб, що можуть спричинити конфлікт інтересів, делегуються 

одному із заступників на підставі наказу. 

4.2.10. Директор Ліцею звільняється з посади у зв’язку з закінченням строку трудового 

договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов трудового 

договору (контракту). 

   Припинення трудового договору з директором Ліцею у зв’язку із закінченням  

строку його дії  або його дострокове розірвання здійснюється Баранівським 

міським головою з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю та 

умов трудового договору (контакту). 

 Підставами для дострокового звільнення директора Ліцею є: 

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

щодо мови освітнього процесу; 

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»; 

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке 

набрало законної сили; 

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків директора 

Ліцею визначених Законом України «Про повну загальну середню 

освіту»; 

- несвоєчасне звітування у порядку, визначеному Статутом перед 

Засновником про діяльність закладу; 

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, 

виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу 

державного нагляду (контролю). 

У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з 

інших причин Баранівський міський голова призначає тимчасово виконуючого 

обов’язки директора на період до призначення директора Ліцею в порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

4.3.           Повноваження педагогічної ради Ліцею: 
4.3.1.          Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 

управління Ліцею.  Повноваження педагогічної ради визначаються  
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

4.3.2.   Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 
працівників. Усі педагогічні працівники Ліцею та філії зобов’язані брати 
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участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є 
директор Ліцею. 

4.4.3.     Педагогічна рада Ліцею: 
- схвалює стратегію розвитку Ліцею та річний план роботи; 
- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та 

оцінює результати її (їх) виконання; 
- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 
- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 
- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, 

їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання 
обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального 
заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає 
заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника, отриманих ним  поза закладами освіти, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню 
діяльність за акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес 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; 

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 
громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або 
освітньої діяльності Ліцею; 

-  розглядає інші питання, віднесені законом або Статутом Ліцею до її 
повноважень. 

4.3.4.      Засідання педагогічної ради Ліцею є правомочним, якщо на ньому присутні 
не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються 
більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос 
голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради 
оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та 
секретарем педагогічної ради. 

4.3.5.      Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в 
дію наказами директора Ліцею та є обов’язковими до виконання всіма 

учасниками освітнього процесу у Ліцеї. 
4.4. Громадське самоврядування в Ліцеї - це право учасників освітнього процесу як 

безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування брати участь у 

вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в Ліцеї, захисту' 

своїх прав й інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь в 

громадському нагляді (контролі) й в управлінні Ліцеєм у межах повноважень, 

визначених законодавством та цим Статутом.  
                      Громадське самоврядування та державно-громадське управління Ліцеєм 

здійснюється на принципах: 
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- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських 

об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх 

представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 

           У Ліцеї можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

 Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів 

громадського самоврядування Ліцею визначаються Законом України «Про повну 

загальну середню освіту» та цим Статутом. 

 У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування  Ліцею не мають 

права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування 

Ліцею. 

4.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори 

колективу закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік та формуються з 

уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу. 

          Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються в однаковій 

кількості від таких категорій: 

- працівників Ліцею - зборами трудового колективу (10 осіб); 

- учнів Ліцею - зборами 5-11 класів (10 осіб); 

- батьків учнів, громадськості - батьківським самоврядуванням (10 осіб). 

      Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній 

роботі беруть участь не менше половини делегатів від кожної з трьох категорій. 

Рішення ухвалюються простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

      Право скликати загальні збори мають Засновник або уповноважений ним орган 

управління освітою,  директор Ліцею, учасники зборів, якщо за це висловилось не 

менше третини їх загальної кількості. 

          Загальні збори: 

- щорічно заслуховують звіт директора, дають оцінку їх діяльності відкритим 

або таємним голосуванням; 

- розглядають найважливіші питання діяльності Ліцею; 

- вносять пропозиції про заохочення членів трудового колективу та учнів; 

- порушують клопотання перед Засновником про розривання трудового 

контракту з директором Ліцею у разі невиконання ним свої посадових 

обов’язків, ініціюють проведення позапланового інституційного аудиту 

Ліцею. 
                  Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) 

колективу Ліцею розміщується в Ліцеї та оприлюднюється на офіційному 
вебсайті Ліцею не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення. 
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4.4.2.   Учнівське самоврядування у Ліцеї  діє з метою формування та розвитку 

громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, 

пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту, здорового способу життя тощо. 
   Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через 
органи учнівського самоврядування. 
   Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема 
на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих 
(робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а 
також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського 
самоврядування. 
   Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу чи структурного 
підрозділу Ліцею. 
   Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та 
можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати 
різноманітні форми і назви. 
   Директор Ліцею сприяє та створює умови для діяльності органів 
учнівського самоврядування. 
   Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися 
в діяльність органів учнівського самоврядування. 
   З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів Ліцею керівник 
учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом 
директором Ліцею. Директор Ліцею зобов’язаний розглянути усну чи 
письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення 
порушень щодо честі, гідності чи прав учня Ліцею та вжити заходів 
відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства. 
   Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані 
вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності. 

                  Органи учнівського самоврядування мають право: 
- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування; 

- проводити за погодженням з директором Ліцею організаційні, просвітницькі, 
наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення 
перед керівництвом Ліцею; 

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно 
до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у Ліцеї; 
- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні 

плану роботи Ліцею, змісту освітніх і навчальних програм; 
- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради 

Ліцею з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього 
процесу. 
  Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до 
порушення законодавства, статуту Ліцею, правил внутрішнього 
розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього 
процесу. 
  Засади учнівського самоврядування визначаються  Законом України «Про 
повну  загальну середню освіту» та положенням про учнівське 
самоврядування Ліцею, що затверджується загальними зборами 
уповноважених представників класів Ліцею. 
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  У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються 
законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про 
учнівське самоврядування Ліцею. 
   Рішення органу учнівського самоврядування Ліцею виконуються учнями на 
добровільних засадах. 

4.4.3. Вищим органом громадського самоврядування працівників Ліцею є 
загальні збори трудового колективу Ліцею. 

     Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок 
прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового 
колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, 
визначаються цим Статутом і колективним договором  Ліцею. 

                 Загальні збори трудового колективу: 
- розглядають та схвалюють проєкт колективного договору; 
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії 
з трудових спорів; 
- обирають комісію з трудових спорів. 

      Загальні збори трудового колективу Ліцею можуть утворювати комісію з 
питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені 
законодавством. 

       Рішення загальних зборів трудового колективу Ліцею підписуються 
головуючим на засіданні та секретарем. 

      Рішення загальних зборів трудового колективу Ліцею, прийняті у межах 
їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Ліцею. 

4.4.4. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів Ліцею як 
безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою 
захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 
громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених 
Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Статутом Ліцею. 

           Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 
самоврядування (в межах класу, Ліцею, за інтересами тощо). 

         Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 
що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування Ліцею. 

         Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 
виключно на добровільних засадах. 

         Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 
освітнього процесу та/або діяльності Ліцею можуть бути реалізовані 
виключно за рішенням директора Ліцею, якщо таке рішення не суперечить 
законодавству. 

         Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування  не повинні 
призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи 
обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні 
інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських 
рішень, що не відповідають законодавству. 

         Органи батьківського самоврядування Ліцею мають право, але не 
зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами. 

         Працівники Ліцею не мають права втручатися в діяльність батьківського 
самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів 
батьківського самоврядування. 

4.4.5. За рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути створена 
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піклувальна рада Ліцею. 
                Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

Ліцею, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з 
основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, 
ефективній взаємодії Ліцею з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, 
юридичними та фізичними особами. 

                   Піклувальна рада: 
- аналізує та оцінює діяльність Ліцею і його директора; 
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану 

розвитку Ліцею й аналізує стан їх виконання; 
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не 

заборонені законом; 
- проводить моніторинг виконання кошторису  Ліцею і вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором Ліцею; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади 
із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового 
інституційного аудиту Ліцею; 

- може вносити Засновнику Ліцею подання про заохочення 
директора Ліцею або притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом Ліцею. 
   Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим 
ним органом з урахуванням пропозицій органів управління  Ліцею, органів 
громадського самоврядування Ліцею, депутатів Баранівської міської ради. 
   До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 
Ліцею. 
   Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є 
правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 
затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 
голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос 
голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради 
оформлюються 

 протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та 
секретар. 
   Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних  
органів управління Ліцею з правом дорадчого голосу. 

   Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником. 
 

V.   Забезпечення якості освіти  

 

5.1.      Внутрішня система забезпечення якості освіти формується Ліцеєм на основі 
методичних рекомендацій, розроблених центральним органом із 
забезпечення якості освіти і затверджених Міністерством освіти і науки 
України.             Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти Ліцею та зміни до нього  схвалюються педагогічною радою та 
уводяться в дію наказом директора. 

5.2.   Кожен учасник освітнього процесу Ліцею зобов’язаний дотримуватися 
академічної доброчесності. 
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      Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Ліцеї 
формуються відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням 
особливостей, визначених  Законом України  «Про повну загальну середню 
освіту». 

 5.2.1.   Директор та інші педагогічні працівники  Ліцею і філій забезпечують 
дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї 
компетенції. 

 5.2.2.  Порушеннями академічної доброчесності в освітньому процесі Ліцею є 
академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом 
України «Про освіту», а також такі форми обману, як: 

- надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги 
учням під час проходження ними підсумкового оцінювання 
(семестрового та річного), державної підсумкової атестації,  не 
передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження; 

- використання учнем під час контрольних заходів 
непередбачених   допоміжних матеріалів та/або технічних 
засобів; 

- проходження процедури оцінювання результатів навчання 
замість інших осіб; 

- необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних 
працівників під час атестації чи сертифікації. 

5.2.3.    Педагогічні працівники Ліцею та філій, стосовно яких встановлено факт 
порушення  академічної доброчесності: 

13) не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів 
забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та 
інших змагань; 

14) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 
підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння 
педагогічного звання; 

15) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші 
заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року; 

16) можуть бути позбавлені педагогічного звання. 
5.2.4.      Факт порушення академічної доброчесності враховується під час: 

- вирішення питання про притягнення педагогічного працівника 
Ліцею до дисциплінарної відповідальності; 

- конкурсного відбору на посаду директора Ліцею. 
5.2.5.      За порушення академічної доброчесності до учня Ліцею може бути 

застосовано такі види академічної відповідальності: 
16) зауваження; 
17) повторне проходження підсумкового оцінювання; 
18) повторне проходження державної підсумкової атестації; 
19) повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; 
20) позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності 

призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, 
конкурсах. 

 5.2.6.      Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником 
Ліцею академічної доброчесності та визначення виду академічної 
відповідальності приймає педагогічна рада Ліцею за участю працівника 
та/або його законного представника. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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 5.2.7.    Рішення про академічну відповідальність учнів Ліцею приймає педагогічний 
працівник Ліцею, який виявив порушення академічної доброчесності, або 
педагогічна рада Ліцею відповідно до положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти. 

                 Рішення про позбавлення учнів Ліцею  академічної стипендії, призових 
місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих 
із порушенням академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), 
який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством. 

5.2.8.    Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів і 
педагогічних працівників Ліцею, повинні бути співмірними із вчиненими 
правопорушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один 
із видів академічної відповідальності. 

                  Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути 
оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти Ліцею. 

5.3.         Ліцей зобов’язаний створити умови  для виконання учнями вимог 
відповідних державних стандартів освіти. 

5.4.         Атестація педагогічних працівників Ліцею здійснюється відповідно 
до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та в 
порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

      За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 
працівника Ліцею займаній посаді, присвоюється або підтверджується 
кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання. 
Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.5.        Педагогічні працівники Ліцею мають право на проходження сертифікації, 
яка здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних 
працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють 
методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями 
та сприяють їх поширенню. 

      Засади сертифікації педагогічних працівників визначаються Законом 
України «Про освіту». 

5.5.1.      Порядок  проходження сертифікації визначається законодавством.  
5.5.2.      Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники Ліцею, 

які працюють не менше двох років   та мають педагогічне навантаження. 
                  Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації 

безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав 
сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше 
ніж через рік. 

 
5.5.3.      Педагогічні працівники Ліцею, які отримали сертифікат: 

    отримують щомісячну доплату в розмірі, встановленому 
законодавством, протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних 
працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної 
доброчесності); 
    впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та 
нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу 
педагогічним працівникам (здійснюють супервізію); 
    можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням 
якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і 
технологій у системі освіти. 
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 5.5.4.   Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації 
педагогічним працівником Ліцею, а також є підставою для присвоєння 
йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. 

5.6.     Зовнішнє оцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти  Ліцею 
здійснюється у формі інституційного  аудиту, що проводиться 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади   із 
забезпечення якості освіти, у плановому порядку не більше одного разу на 
10 років. 

5.6.1        У позаплановому порядку інституційний аудит в Ліцеї  може бути 
проведений за ініціативою Засновника, директора, педагогічної ради, 
загальних зборів або піклувальної ради Ліцею. 

5.6.2.      Директор Ліцею має право подати до центрального органу виконавчої влади 
із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення щодо висновку та 
рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. 

5.6.3.      Висновок про якість освітньої й управлінської діяльності Ліцею та 
рекомендації щодо вдосконалення його діяльності оприлюднюються на 
вебсайтах Ліцею, Засновника та/або уповноваженого ним органу у 
встановлені законодавством строки. 

5.6.4.  У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Ліцею вимогам 
законодавства і визначення строку для усунення порушень до директора 
Ліцею не застосовуються заохочення (премії, нагороди, інші заохочувальні 
виплати тощо) до моменту виправлення недоліків. 

5.7.       Громадська акредитація Ліцею проводиться за ініціативою  директора Ліцею 
відповідно до вимог Закону України «Про освіту» за рахунок коштів 
Засновника, інших джерел, не заборонених законодавством, та з 
урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну 
загальну середню освіту». 

                  Громадська акредитація здійснюється юридичними особами, 
акредитованими у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки 
України, з урахуванням вимог до проведення інституційного аудиту 
закладів загальної середньої освіти. 

 5.7.1.  Успішні результати громадської акредитації Ліцею засвідчуються 
сертифікатом, що є чинним протягом п’яти років. 

Інформація про проведення та результати громадської акредитації Ліцею 
оприлюднюється на вебсайті Ліцею, Засновника та/або  уповноваженого 
ним органу протягом 10 днів з дня видачі сертифіката і надсилається до 
центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти. 

5.8.     Кожен педагогічний працівник Ліцею та філій щороку підвищує свою 
кваліфікацію відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту». 

5.8.1.     Кожному педагогічному працівникові Ліцею та філій ґарантується право 
підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, 
розташованому на території Житомирської області, що не обмежує його 
право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї 
кваліфікації. 

5.8.2.   Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника Ліцею протягом п’яти років, яка оплачується за 
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, не може бути меншою 
за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин 
обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і 
практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми 
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потребами. 
                   Педагогічним працівникам Ліцею відшкодовуються відповідно до 

законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення 
кваліфікації. 

5.8.3.      На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада Ліцею 
формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, форму, 
суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки проходження 
підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Ліцею. 

 
VІ. Матеріально-технічна база 

6.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном Ліцею 
визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту» та іншими актами законодавства. 

6.2.       Майно Ліцею складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також 

інші цінності, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, вартість яких 

відображається в самостійному балансі Ліцею. 

6.3.       Майно Ліцею належить йому на праві власності, повного господарського відання 

або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

утворення, цього Статуту та укладених угод. 

6.4.       Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Ліцею може 

проводитися лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, 

завдані Ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та 

фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

6.5.  Для забезпечення освітнього процесу база Ліцею складається із навчальних 

кабінетів,  майстерень, спортзалів, актового залу, бібліотек, їдалень, спортивних 

майданчиків. 

6.6.       Майно Ліцею не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім 

призначенням. 

6.7. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими    

природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх 

охорони. 

VIІ. Фінансово-господарська діяльність 

7.1. Ліцей провадить автономну фінансово-господарську діяльність відповідно 
до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.  

7.2. Фінансова автономія Ліцею у частині використання бюджетних коштів, що 
надається рішенням Засновника на підставі подання директора Ліцею, 
передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 
кошторисом обсягів, зокрема на: 

- формування структури Ліцею та його штатного розпису; 
- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплата матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, 
преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд Ліцею; 
- оплату підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- укладення відповідно до законодавства угод (цивільно-правових та 
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господарських договорів) для забезпечення діяльності Ліцею. 
7.3. Джерелами формування кошторису Ліцею є: 

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому 
нормативами фінансування загальної середньої освіти для 
забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному 
Державними стандартами загальної середньої освіти, підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників та інші цілі, визначені 
законодавством.; 

- кошти, отримані за надання платних освітніх та інших послуг;  
- кошти, отримані за надання послуг з організації гарячого 

харчування учнів; 
- доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені законодавством. 

7.4.  Ліцей є неприбутковою установою. Доходи спеціального фонду від платних 
послуг ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на його 
утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених цим Статутом. 

7.5.  Одержання Ліцеєм власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу 
його бюджетного фінансування. 

7.6. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається 
директором Ліцею відповідно до законодавства України. За рішенням 
директора Ліцею бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або в 
інших не заборонених законодавством формах.  

7.7. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує 
Кабінет Міністрів України. Засновник Ліцею має право затверджувати 
перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України.  
    Директор Ліцею визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що 
надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання 
кожної з них, їх вартості та особи, відповідальні за їх надання. Ліцей не може 
надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення 
учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними 
стандартами. 
   У Ліцеї під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів  
навчання, передбачених освітньою програмою Ліцею, не можуть проводитися 
платні заходи чи надаватися платні послуги. 
   Учні Ліцею та їх батьки можуть отримувати в Ліцеї платні освітні та інші 
послуги виключно на добровільних засадах.  

7.8.  Штатний розпис Ліцею розробляється на основі типових штатних нормативів 
закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і 
науки України, та затверджується  директором Ліцею за погодженням із 
уповноваженим органом Засновника. 

7.9. Кошти Ліцею зберігаються на його рахунках в установах банків. Ліцей 
самостійно розпоряджається доходами від провадження господарської та 
іншої діяльності, передбачених цим Статутом. 

7.10. Фінансова звітність про діяльність Ліцею проводиться відповідно до чинного 
законодавства. 
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VIII. Міжнародне співробітництво 

8.1.       Ліцей за наявності належної матеріально-технічної бази та фінансових 

ресурсів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до 

законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми 

асоціаціями. 

8.2.        Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами освіти, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 

8.3.        Ліцей має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до 

законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними 

юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, 

провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних 

підприємств (установ). 

8.4.        Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної 

діяльності використовуються Ліцеєм для забезпечення власної діяльності, 

визначеної цим Статутом. 

8.5.        Участь Ліцею в міжнародних програмах, проектах, учнівських та 

педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 
ІХ. Контроль за діяльністю закладу 

9.1.        Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюється відповідно до 

Законів 

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

9.2.     Державний контроль здійснює центральний орган виконавчої влади із    

забезпечення якості освіти у формі інституційного аудиту один раз на 10 

років. Інституційний аудит включає планову перевірку ліцензійних умов. 

9.3.     Контроль за діяльністю Ліцею здійснює Засновник та/або уповноважений 

ним орган, інші органи та служби у межах повноважень, наданих їм чинним 

законодавством. 
X. Реорганізація або ліквідація закладу 

10.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Ліцей відповідно 
до вимог законодавства України. 

10.2. Реорганізація Ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 
виділення, укрупнення. 

10.3. Ліквідація Ліцею проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 
ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

10.4.       З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Ліцеєм. 

10.5.       Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею, виявляє його дебіторів та 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

представляє його Засновнику. 

10.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Ліцею переходять до    

правонаступників відповідно до чинного законодавства, 

10.7.       При реорганізації чи ліквідації Ліцею працівникам гарантується 

дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про 

працю. 
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XІ. Заключні положення 

11.1. У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

11.2.      Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються 

Органом управління майном та реєструється згідно чинного законодавства 

України. 

11.3.        Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрацій' 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
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39проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022року                                                                                   №                                                                               

Про затвердження статуту 

 Баранівського закладу дошкільної  

освіти комбінованого типу «Сонечко»  

Баранівської міської ради в новій редакції 

 

Керуючись ст.26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст.13, 19 Закону України 

«Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти в редакції 

постанови КМУ від 27.01.2021р. №86, враховуючи рекомендації постійних 

комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА:   

1. Затвердити статут Баранівського закладу дошкільної освіти 

комбінованого типу «Сонечко» Баранівської міської ради  в новій редакції 

(додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради уповноваженим 

органом Засновника з управління Баранівським закладом дошкільної 

освіти комбінованого типу «Сонечко». 

3. Уповноважити директора Баранівського  закладу  дошкільної освіти 

комбінованого типу «Сонечко»  Баранівської  міської  ради (Власюк А.Д.) 

подати документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, 

які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних  

осіб-підприємців та громадських формувань згідно вимог чинного 

законодавства. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.  

 

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
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І. Загальні положення. 

1.1. Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко» 

Баранівської міської ради знаходиться у комунальній власності 

територіальної громади в особі Баранівської міської ради відповідно до  

рішення сесії Баранівської міської ради від 17 лютого  2017 року №96. 

1.2. Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської 

ради (далі – Засновник). 

1.3. Повне найменування: Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого 

типу «Сонечко» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти). 

Скорочене найменування – Баранівський ЗДО «Сонечко». 

           Юридична адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. 

Звягельська, 58а.  

1.4. Заклад дошкільної освіти  провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, 

виданої в установленому законодавством порядку. 
1.5. Тип Закладу дошкільної освіти –  ясла-садок комбінованого типу, заклад 

дошкільної освіти для дітей віком від одного до шести (семи) років (для дітей 

з особливими освітніми потребами  - від одного до семи (восьми) років), у 

складі якого можуть бути утворені групи загального розвитку, 

компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, у яких  

забезпечується дошкільна освіта  відповідно до вимог Базового компонента 

дошкільної освіти та з урахуванням  стану здоров’я дітей, їх розумового, 

психологічного, фізичного розвитку. 

1.6. Уповноважений орган управління  Закладом дошкільної освіти визначається 

окремим рішенням Засновника.   

1.7.  Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, 

ідентифікаційний номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах 

Державного казначейства. 

1.8. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти. 

1.9. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим 

компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) 

та іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

наказами відділу освіти Баранівської міської ради та цим Статутом. 

1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим 

Статутом. 

1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,      суспільством 

і державою за: 

- безпечні умови провадження освітньої діяльності; 

- дотримання Базового компонента дошкільної  освіти (Державного 

стандарту дошкільної освіти); 

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за 

міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 
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1.12.  Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на 

утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, 

надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, 

їх господарське обслуговування, підвіз і харчування учасників освітнього процесу. 

1.13. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти  є державна мова. 

1.14. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії 

неприбуткових бюджетних установ. 

1.15. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може 

входити  до складу об'єднання з іншими закладами освіти. 

1.16. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних 

представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної 

освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні 

групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У 

таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років. 

               Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в 

інклюзивних групах  в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні 

приміщення. 

1.17. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних 

організацій. 

1.18. Заклад дошкільної освіти  має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

-   ліцензування освітньої діяльності; 

-   акредитацію освітньої програми; 

-   громадську акредитацію закладу; 

-   провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 

-   визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків,  клубів, 

секцій, студій тощо; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в 

межах власного кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої 

влади,  місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, 

визначеному законодавством України; 

-   застосування гнучкого режиму праці; 

-   розвиток власної  соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством 

України та цим Статутом. 

1.19. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, 

перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право 

затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або 

іншого законного представника дитини. 
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У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за рахунок 

коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних або 

юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим 

законним представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах 

гранично допустимого навантаження дитини. 

1.20. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість 

своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією 

про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту 

оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним 

органу. 

1.21. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.22. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється ним 

самостійно, або за його замовленням Центром професійного розвитку 

педагогічних працівників Баранівської міської ради. 

1.23. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання 

педагогічних працівників, динамічні групи або будь-які інші форми 

методичної роботи. 

1.24. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і 

здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я. 

1.25. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення 

всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, 

набуття нею життєвого соціального досвіду. 

1.26. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти  є: 

- задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти; 

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей; 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних 

цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого 

ставлення до себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед 

батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей 

дошкільного віку. 

1.27. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний та підзвітний  

відділу освіти Баранівської міської ради і Засновнику. 
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II. Організація освітнього процесу. 

2.1. Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує 

виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту 

дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на 

засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, 

інтегрованого, соціокультурного  принципів організації освітнього процесу та 

здійснюється на основі освітньої програми, яка складається Закладом 

дошкільної освіти на основі  освітніх програм, рекомендованих МОН,  або 

власних, затверджених у визначеному законодавством порядку, схвалюється 

педагогічною радою і затверджується директором. 

              З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей 

вихованців Заклад дошкільної освіти  може організовувати освітній процес за 

одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, 

фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).  

              Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється 

педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується директором. 

2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити: 

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання 

здобувачів освіти; 

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну 

послідовність їх вивчення; 

- форми організації освітнього процесу; 

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти). 

       Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із 

особливими освітніми потребами. 

2.3. Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття 

дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. 

Зміст освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати: 

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 

дитини; 

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 

діяльності людини; 

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на 

навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього 

процесу. 

         План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується 

директором. 

2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього 

процесу. 

        Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу 

дошкільної освіти до початку навчального року. 

2.6.    Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні 

працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, 
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навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні 

матеріали, форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати 

виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного  стандарту 

дошкільної освіти. 

2.7.   Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про 

зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття 

дошкільної освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, 

розробленими  МОН на основі Базового компонента дошкільної освіти за 

погодженням із МОЗ.   Тривалість здобуття ними дошкільної освіти може бути 

подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 

складником. Особливості здобуття такими особами дошкільної освіти 

визначаються спеціальним законом. 

              Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з 

особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-

ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю  (за 

наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється 

командою психолого-педагогічного супроводу. 

              Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

              За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою 

батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ 

до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. 

Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний 

огляд відповідно до вимог законодавства. 

 

ІІІ. Структура та організація діяльності 

3.1.    Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому 

дітей встановлюється Засновником відповідно до законодавства. 

3.2.  Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, 

відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу 

встановлюються Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого 

освітньою програмою. 

  Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти  починається 1 вересня і закінчується 

31 травня наступного року. Літній  період починається 1 червня і закінчується 

31 серпня. 

3.3.    Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою 

навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж  

календарного  року. 

        Щоденний графік роботи Закладу  дошкільної освіти (10,5 годин):  

         - початок  роботи   о 7.00 год.,  

         - закінчення  роботи  о 17.30 год. 

     За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти може 

встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію 

різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у 

вихідні, неробочі та святкові дні. 

3.4.    Заклад  дошкільної освіти  розрахований на  250 місць. 
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      Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на 

основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування 

дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення, 

можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги. 

       Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або  

різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-

гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, 

визначених законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від одного 

до трьох років  становить до 15 осіб, для дітей віком від трьох до шести (семи) 

років – до 20 осіб, різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – 

до 10 осіб, інклюзивної – не більше трьох дітей з особливими освітніми 

потребами. 

     За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути  

встановлена менша наповнюваність груп. 

       За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у 

Закладі дошкільної освіти  дитина може перебувати протягом дня або 

короткотривало (неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть 

функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, а також у вихідні та 

святкові дні.  

       Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 

годин) немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати  до 

відповідної групи Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним 

режимом перебування, але без організації для них харчування за умови 

короткотривалого перебування. 

3.5.  Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної 

освіти здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України. 

3.6.  Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом 

директора протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості 

надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто 

одним із батьків або іншим законним представником дитини. 

             Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може 

організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, 

запровадженої згідно з рішенням Засновника.  

3.7.     До заяви про  зарахування  дитини  до  Закладу дошкільної освіти додаються: 

- копія свідоцтва про народження дитини 

- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина може 

відвідувати заклад дошкільної освіти. 

3.8.      Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми  

потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається 

висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини.  

3.9.     Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви 

про зарахування додаються: 

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, 

виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або 

копія посвідчення  особи, яка одержує державну соціальну допомогу 
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відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; 

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю. 

3.10.  Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі: 

1) проживають на території його обслуговування; 

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають 

дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти; 

3) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти; 

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями; 

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, 

патронатну сім’ю,  а також усиновлених дітей; 

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у справах 

дітей; 

7) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до 

спеціальних законів. 

             Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти 

один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити 

оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування 

дитини, та зазначити його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право на 

зарахування не підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної 

освіти на загальних підставах. 

             Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до 

категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця 

інших дітей, батьками або іншими представниками яких подано в 

установленому порядку заяви на зарахування. 

 3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу 

дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку 

наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня. 

 3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із 

батьків або інший законний представник дитини подає директору  заяву про 

зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної 

реєстрації (у разі її запровадження). 

              Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати 

надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до 

Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних 

документів. 

3.13    За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період 

та у таких випадках:  

- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації; 

- у разі карантину в Закладі дошкільної освіти; 

- на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини. 

              Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в 

Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких 
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зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків 

або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати 

дошкільну освіту в Закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду. 

3.14.  Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:  

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, 

що подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та 

піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків); 

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти; 

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років 

(для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що 

передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року. 

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти; 

5) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом 

двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин. 

Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин 

повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про 

відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого 

відрахування. 

Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших підстав. 

    Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним 

наказом директора. 

             У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти 

відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на 

підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою 

електронних систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про 

такі дані.  

3.15.  Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат  

сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної 

освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї. 

3.16.  У Закладі дошкільної освіти обліковуються  діти, які перебувають у ньому 

короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом. 

3.17.  Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує 

готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому 

навчальному році. 

3.18.  За погодженням із відділом освіти Баранівської міської ради з урахуванням 

місцевих умов і специфіки Закладу дошкільної освіти  можуть 

запроваджуватися графіки  канікул.  

3.19.   Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до 

інструкцій, затверджених в установленому порядку. 

3.20.   Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти 

забороняється. 

ІІІ. Учасники освітнього процесу 

4.1.    Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти  є : 
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- діти дошкільного віку (здобувачі освіти); 

- педагогічні працівники;   

- помічники вихователів та няні; 

- медичні працівники; 

- батьки, або особи, які їх заміняють; 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

4.2. Учасники освітнього  процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, 

дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та 

цього Статуту. 

4.3. Права  здобувачів освіти: 

4.3.1.  Здобувачі освіти мають право на: 

- безоплатну дошкільну освіту ; 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, 

виховання та навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди  здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, 

приниження її гідності; 

- здоровий спосіб життя. 

    Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені  порушеннями 

інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, 

мають право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти. 

4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу 

до виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої 

програми, забороняється. 

4.4.     Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до  

освітнього процесу: 

4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа, 

фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність 

та яка має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає 

встановленим законодавством, зокрема, професійним стандартам (за 

наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних 

працівників. 

4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою 

спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію 

педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного 

працівника строком на один рік. Особи можуть продовжити працювати на 

посадах педагогічних працівників після складання кваліфікаційного іспиту та 

атестації у встановленому законодавством порядку. 

4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти  у партнерстві з батьками 

або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність 

навчання виховання та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, 

створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів 

насильства і булінгу. 

4.4.4. Педагогічні працівники мають право на: 
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- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір 

форм, методів та 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: 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, 

установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та 

перепідготовку педагогічних працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються 

в освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі і гідності; 

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

за межами Закладу дошкільної освіти; 

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 

років із зарахуванням до стажу роботи; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- додаткову оплачувану відпустку; 

- участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної 

освіти; 

- держані гарантії, визначені законодавством про освіту. 

4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами 

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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові 

обов’язки. 

4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку 

підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років 

відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки 

України. 

4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та 

обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим 

договором  та  цим Статутом. 

4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти, 

регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, 

посадовими інструкціями та цим Статутом. 

4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть 

відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я 

вихованців  згідно із законом. 

4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти 

від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять безоплатні медичні огляди        

в установленому законодавством порядку. 

4.4.12.  Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, 

посадових обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за 

результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть 

відповідальність відповідно до  законодавства. 

4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого 

персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється 

згідно з Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-

правовими документами. 

4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

4.5.     Права та обов’язки батьків здобувачів освіти: 

4.5.1.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти; 

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування 

Закладу дошкільної освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме 

обов’язки асистента дитини. 
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4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе 

ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших 

учасників освітнього процесу; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку її природних задатків, 

нахилів та здібностей; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв; 

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового 

розпорядку Закладу дошкільної освіти. 

4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати 

своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, 

враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації 

освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні 

інтереси інших учасників освітнього процесу. 

4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

V. Організація харчування 

5.1.    Заклад дошкільної  освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей з 

дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору 

продуктів відповідно до  визначених законодавством норм і порядку надання 

послуг з харчування дітей. 

5.2.  Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі 

дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган 

управління освітою,  а також на директора  Закладу дошкільної  освіти. 

5.3.     Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у 

Закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.  

5.4.   Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

5.5.  Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,   

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям ». 

5.6.     Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної 

освіти регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України. 
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VІ. Організація медичного обслуговування. 

 

6.1.   Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу 

дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

6.2.     До основних обов’язків медичних працівників належать: 

- здійснення контролю за дотриманням  санітарного законодавства та  

протиепідемічного режиму; 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей; 

- надання  домедичної допомоги у невідкладному стані; 

- контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних 

медичних оглядів дітей; 

- організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх 

ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування,  дотриманням 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

- інформування батьків або інших законних представників про стан дитини 

та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань); 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

інших законних представників дитини та працівників закладу. 

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує  належні  

умови    для    роботи медичного персоналу та проведення лікувально-

профілактичних заходів.  

6.4.   Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної 

освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом 

із Засновником або уповноваженим ним органом  управління освітою. 

VІІ. Управління закладом 

7.1.  Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого 

органу Засновника: 

7.1.1. Засновник: 

- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу дошкільної освіти; 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  на 

відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти  всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення 

матеріально-технічної бази та господарського обслуговування Закладу 

дошкільної освіти; 

- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість 

перебування в ньому дітей відповідно до законодавства; 

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти; 

- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій 

будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням 

принципів універсального дизайну або розумного пристосування; 
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- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

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

дошкільну освіту». 

7.1.2.  Уповноважений  орган Засновника: 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  на 

відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти  всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення 

матеріально-технічної бази та господарського обслуговування Закладу 

дошкільної освіти; 

- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти; 

- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими 

освітніми потребами, дошкільної освіти; 

- організовує наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне 

забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної 

освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

атестацію; 

- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора 

Закладу дошкільної освіти; 

- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної 

діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює  хід їх здійснення; 

- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку; 

- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної 

освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами; 

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав 

учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі 

дошкільної освіти; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

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

дошкільну освіту». 

7.1.3. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не має права 

втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах 

його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом. 

7.2.     Повноваження директора Закладу дошкільної освіти: 

7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління 

закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу 

діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового договору. 

7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у 

відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

юридичними і фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, 

передбачених законодавством і цим Статутом. 

7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається Засновником або 

уповноваженим ним органом управління освітою в порядку, визначеному 

законодавством. 

7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну 

освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки, 
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організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків. 

7.2.5.  Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень: 

- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти; 

- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної  освіти; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу 

дошкільної освіти; 

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньої програми; 

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти; 

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу 

дошкільної освіти; 

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

- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу 

освіти; 

- забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу; 

- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

обов’язки працівників; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, 

пошуку, застосування ними ефективних форм і методів  навчання й 

виховання; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, 

батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, 

Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади; 
- забезпечує звітування один раз на рік перед Засновником про діяльність 

закладу у термін та у формі, визначеній Засновником, а  також 
оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Закладу дошкільної 
освіти та уповноваженого органу управління; 

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим 

Статутом. 

7.3.      Повноваження педагогічної ради: 

7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління 

Закладом дошкільної освіти. 

7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних 

працівників. Усі педагогічні, медичні працівники  та інші спеціалісти Закладу  

дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та  зобов’язані брати  

участь у її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови 

батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у  

сфері дошкільної освіти. 

На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти можуть бути 

запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники 
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закладів загальної середньої освіти, батьки, або особи, які їх замінюють. 

Особи, запрошені на засідання педагогічної ради мають право дорадчого 

голосу. 

7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти  : 

- визначає план  роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних 

працівників; 

- схвалює освітню програму  Закладу дошкільної освіти, оцінює 

результативність її  виконання та виконання Базового компонента 

дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання 

і навчання дітей у кожній віковій групі; 

- формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 

академічної доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в 

Закладі дошкільної освіти; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи;  

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- 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; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності  працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її 

повноважень. 

7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення 

педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної 

освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 

7.4.    Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти: 

7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників 

освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського 

самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення 

освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів, 

організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді 

(контролі) й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, 

визначених законодавством та цим Статутом. 

7.4.2.  У Закладі дошкільної освіти  можуть діяти: 

           -  органи самоврядування працівників закладу; 

           -  органи батьківського самоврядування; 

           - інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 
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7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі 

дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не 

рідше одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу 

дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його 

професійно-педагогічній діяльності, розглядають питання навчально-

виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності 

Закладу дошкільної освіти. 

7.5.   За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада 

Закладу дошкільної освіти. 

7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність, 

перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються 

спеціальним рішенням Засновника. 

7.5.2 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів з правом дорадчого голосу. 

7.5.3  До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники 

Закладу дошкільної освіти. 

7.5.4  Наглядова (піклувальна) рада має право: 

- брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти 

та контролювати її виконання; 

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

- аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його 

директора; 

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу 

дошкільної освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є 

обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти; 

- вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора 

Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством; 

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим 

Статутом. 
7.6.   Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної 

освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі, 

громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі 

педагогічних працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених 

категорій осіб. Органи державно-громадського управління мають 

повноваження, передбачені актами про їх утворення. 

7.7.   Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом     

дошкільної освіти  здійснюється на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських 

об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і 

правоможності їх представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 
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VІІІ. Фінансово-господарська діяльність 

8.1.   Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться 

відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

нормативно-правових актів. 

8.2.     Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти : 

- Засновника; 

- державного та місцевого бюджетів; 

- батьків, або осіб, які їх заміняють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб; 

- інші кошти, не заборонені законодавством. 

8.3.     Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, 

перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право 

затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до 

переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

8.4.  Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти 

визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням 

директора Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може 

здійснюватися самостійно або в інших не заборонених законодавством 

формах. 

8.5.     Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством. 

8.6.  Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до  

встановленого Міністерством освіти і науки порядку. 

8.7.   Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим  

органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів 

дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

8.8.   Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, 

споруди, службове житло, земельні ділянки, комунікації,  обладнання та 

інше. Майно Закладу дошкільної освіти належить йому на правах, 

визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами. 

8.9.     Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти 

визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними 

нормами і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного 

оснащення, ігрового, навчально-дидактичного обладнання затверджуються 

Міністерством освіти і науки України. 

8.10.   Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти, 

у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного 

пристосування, фінансуються за рахунок коштів Засновника  та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

ІХ. Міжнародне співробітництво 

9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших 
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нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Х. Контроль за діяльністю закладу 

10.1.  Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту». 

10.2.  Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти  здійснює Засновник або 

уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм 

чинним законодавством. 

XІ. Реорганізація або ліквідація закладу 

11.1.   Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної 

освіти відповідно до вимог законодавства України. 

11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

11.3.   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а 

у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною 

комісією, призначеною цим органом. 

11.4.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Закладом дошкільної освіти. 

11.5.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє 

його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і представляє його Засновнику. 

11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти  

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти 

використовуються виключно для роботи з дітьми. 

11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого 

призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується 

виключно для роботи з дітьми. 

11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства 

України про працю. 

ХІІ. Заключні положення 

12.1  У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

12.2    Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються Органом 

управління майном та реєструється відповідно до чинного законодавства 

України. 

12.3  Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстраціії 

відповідно до чинного законодавства України. 

Секретар ради                                                               Володимир ЗАРЕМБА  
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40проєкт 

  
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022року                                                                                   №                                                                               

Про затвердження статуту Мирославльського  

закладу дошкільної освіти  «Струмочок» 

Баранівської міської ради в новій редакції 

 

Керуючись ст.26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст.13, 19 Закону України 

«Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти в редакції 

постанови КМУ від 27.01.2021р. №86, враховуючи рекомендації постійних 

комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити статут Мирославльського закладу дошкільної освіти 

«Струмочок» Баранівської міської ради  в новій редакції (додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради 

уповноваженим органом Засновника з управління Мирославльським  

закладом дошкільної освіти «Струмочок». 

3. Уповноважити директора Мирославльського закладу дошкільної 

освіти «Струмочок» Баранівської міської ради (Шандрук Л.В.) 

подати документи для внесення змін до відомостей про юридичну 

особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та 

фізичних  осіб-підприємців та громадських формувань згідно вимог 

чинного законодавства. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.  

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 32 сесії  

8 скликання № _____ 

від 28.07.2022 року 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

МИРОСЛАВЛЬСЬКОГО 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 «СТРУМОЧОК» 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(у новій редакції) 

 

 

 

 

 

2022 р. 
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І. Загальні положення 

1.1. Мирославльський заклад дошкільної освіти  «Струмочок» Баранівської 

міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради 

Житомирської області відповідно до  рішення сесії Баранівської міської ради 

від 29 серпня 2019 року №2048. 

1.2. Засновником Мирославльського закладу дошкільної освіти  «Струмочок»  є  

Баранівська міська рада (далі – Засновник). 

1.3. Повне найменування: Мирославльський заклад дошкільної освіти 

«Струмочок» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти). 

Скорочене найменування – Мирославльський ЗДО «Струмочок». 

Юридична адреса: 12735, Житомирська область, с. Мирославль, вул. 

Радулинська, 1.  

1.4. Заклад дошкільної освіти  провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, 

виданої в установленому законодавством порядку. 
1.5. Тип Закладу дошкільної освіти – дитячий садок, заклад дошкільної освіти для 

дітей віком від трьох до шести (семи) років,  для дітей з особливими освітніми 

потребами  - від трьох до семи (восьми) років,  де забезпечуються догляд за 

ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти. 

1.6. Уповноважений орган управління  Закладом дошкільної освіти визначається 

окремим рішенням Засновника.   

1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, 

ідентифікаційний номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах 

Державного казначейства. 

1.8. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти. 

1.9. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим 

компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) 

та іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом. 

1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим 

Статутом. 

1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,      суспільством 

і державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

- безпечні умови провадження освітньої діяльності; 

- дотримання Базового компонента дошкільної  освіти (Державного 

стандарту дошкільної освіти); 

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за 

міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.12.  Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на 

утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне 
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забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та 

ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, підвіз і харчування 

учасників освітнього процесу. 

1.13. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти  є державна мова. 

1.14. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії 

неприбуткових бюджетних установ. 

1.15. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може 

входити  до складу об'єднання з іншими закладами освіти. 

1.16. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних 

представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної 

освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні 

групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У 

таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років. 

               Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в 

інклюзивних групах  в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні 

приміщення. 

1.17. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних 

організацій. 

1.18. Заклад дошкільної освіти  має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

- ліцензування освітньої діяльності; 

- акредитацію освітньої програми; 

- громадську акредитацію закладу; 

- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 

- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів,    

секцій, студій тощо; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в 

межах власного кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, 

визначеному законодавством України; 

- застосування гнучкого режиму праці; 

- розвиток власної  соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством 

України та цим Статутом. 

1.19. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, 

перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право 

затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

                Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим 

компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з 

батьків або іншого законного представника дитини. 

                У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за 

рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних 
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або юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим 

законним представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах 

гранично допустимого навантаження дитини. 

1.20. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість 

своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією 

про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту 

оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним 

органу. 

1.21. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.22. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється ним 

самостійно, або за його замовленням Центром професійного розвитку 

педагогічних працівників Баранівської міської ради. 

1.23. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання 

педагогічних працівників, динамічні групи або будь-які інші форми 

методичної роботи. 

1.24. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і 

здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я. 

1.25. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення 

всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, 

набуття нею життєвого соціального досвіду. 

1.26. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти  є: 

- задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти; 

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей; 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних 

цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого 

ставлення до себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед 

батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей 

дошкільного віку. 

1.27. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний та підзвітний  

Засновнику та уповноваженому ним органу управління. 
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II. Організація освітнього процесу 

2.1.  Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує 

виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту 

дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на 

засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, 

інтегрованого, соціокультурного  принципів організації освітнього процесу та 

здійснюється на основі освітньої програми, яка складається Закладом 

дошкільної освіти на основі  освітніх програм, рекомендованих МОН,  або 

власних, затверджених у визначеному законодавством порядку, схвалюється 

педагогічною радою і затверджується директором. 

              З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей 

вихованців Заклад дошкільної освіти  може організовувати освітній процес за 

одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, 

фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).  

              Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється 

педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується 

директором. 

2.2.    Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити: 

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання 

здобувачів освіти; 

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну 

послідовність їх вивчення; 

- форми організації освітнього процесу; 

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти). 

     Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей 

із особливими освітніми потребами. 

2.3.     Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття 

дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної 

освіти. Зміст освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен 

передбачати: 

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 

дитини; 

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 

діяльності людини; 

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

2.4.    На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи 

на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього 

процесу. 

             План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується 

директором. 

2.5.   Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього 

процесу. 

  Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу 

дошкільної освіти до початку навчального року. 
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2.6.    Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні 

працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, 

навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні 

матеріали, форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати 

виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного  

стандарту дошкільної освіти. 

2.7.   Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про 

зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття 

дошкільної освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, 

розробленими  МОН на основі Базового компонента дошкільної освіти за 

погодженням із МОЗ.   Тривалість здобуття ними дошкільної освіти може бути 

подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 

складником. Особливості здобуття такими особами дошкільної освіти 

визначаються спеціальним законом. 

              Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з 

особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-

ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю  (за 

наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється 

командою психолого-педагогічного супроводу. 

              Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

              За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою 

батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ 

до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. 

Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний 

огляд відповідно до вимог законодавства. 

 

ІІІ. Структура та організація діяльності 

 

3.1.    Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому 

дітей встановлюється Засновником відповідно до законодавства. 

3.2.  Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, 

відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу 

встановлюються Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого 

освітньою програмою. 

  Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти  починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. Літній  період починається 1 червня 

і закінчується 31 серпня. 

3.3.    Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою 

навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж  

календарного  року. 

           Щоденний графік роботи Закладу  дошкільної освіти (9 годин):  

         - початок  роботи   о 7.30 год.  

         - закінчення  роботи  о 16.30 год. 

           За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти 

може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію 
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різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у 

вихідні, неробочі та святкові дні. 

3.4.     Заклад  дошкільної освіти  розрахований на  35 місць. 

      Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти 

на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів 

фінансування дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого 

населення, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги 

       Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або  

різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-

гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, 

визначених законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від трьох 

до шести (семи) років – до 20 осіб, різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим 

перебуванням – до 10 осіб, інклюзивної – не більше трьох дітей з особливими 

освітніми потребами.. 

     За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути 

встановлена менша наповнюваність груп. 

       За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у 

Закладі дошкільної освіти  дитина може перебувати протягом дня або 

короткотривало (неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть 

функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, а також у вихідні та 

святкові дні.  

       Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 

годин) немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати  до 

відповідної групи Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним 

режимом перебування, але без організації для них харчування за умови 

короткотривалого перебування. 

3.5.  Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної 

освіти здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України. 

3.6.  Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом 

директора протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості 

надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто 

одним із батьків або іншим законним представником дитини. 

             Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може 

організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, 

запровадженої згідно з рішенням Засновника.  

3.7.     До заяви про  зарахування  дитини  до  Закладу дошкільної освіти додаються: 

- копія свідоцтва про народження дитини 

- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина 

може відвідувати заклад дошкільної освіти. 

3.8.      Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми  

потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування 

додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.  

3.9.     Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви 

про зарахування додаються: 
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- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, 

виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або 

копія посвідчення  особи, яка одержує державну соціальну допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; 

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю. 

3.10.  Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі: 

1) проживають на території його обслуговування; 

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже 

здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти; 

3) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти; 

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що 

зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та 

фізичними порушеннями; 

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок 

сімейного типу, патронатну сім’ю,  а також усиновлених дітей; 

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у 

справах дітей; 

7) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти 

відповідно до спеціальних законів. 

             Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти 

один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити 

оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування 

дитини, та зазначити його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право 

на зарахування не підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної 

освіти на загальних підставах. 

             Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до 

категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця 

інших дітей, батьками або іншими представниками яких подано в 

установленому порядку заяви на зарахування. 

 3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу 

дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку 

наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня. 

 3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із 

батьків або інший законний представник дитини подає директору  заяву про 

зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної 

реєстрації (у разі її запровадження). 

              Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати 

надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до 

Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання 

необхідних документів. 

3.13    За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період 

та у таких випадках:  

- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації; 

- у разі карантину в Закладі дошкільної освіти; 
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- на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини. 

              Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в 

Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких 

зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з 

батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати 

здобувати дошкільну освіту в Закладі дошкільної освіти до кінця літнього 

періоду. 

  3.14.  Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:  

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, 

що подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та 

піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків); 

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти; 

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років 

(для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що 

передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року. 

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти; 

5) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом 

двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин. 

Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням 

причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника 

дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до 

такого відрахування. 

Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших 

підстав. 

    Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним 

наказом директора. 

             У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти 

відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на 

підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою 

електронних систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про 

такі дані.  

3.15.  Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат  

сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної 

освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї. 

3.16.  У Закладі дошкільної освіти обліковуються  діти, які перебувають у ньому 

короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом. 

3.17.  Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує 

готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому 

навчальному році. 

3.18.  За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням 

місцевих умов і специфіки Закладу дошкільної освіти  можуть 

запроваджуватися графіки  канікул.  

3.19.   Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до 

інструкцій, затверджених в установленому порядку. 
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3.20.   Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти 

забороняється. 

ІV. Учасники освітнього процесу 

4.1.    Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти  є : 

- діти дошкільного віку (здобувачі освіти); 

- педагогічні працівники;   

- помічники вихователів та няні; 

- медичні працівники; 

- батьки, або особи, які їх заміняють; 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

4.2.     Учасники освітнього  процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, 

дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та 

цього Статуту. 

4.3.     Права  здобувачів освіти: 

4.3.1.  Здобувачі освіти мають право на: 

- безоплатну дошкільну освіту ; 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, 

виховання та навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди  здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, 

приниження її гідності; 

- здоровий спосіб життя. 

Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені  порушеннями 

інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, 

мають право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти. 

4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу 

до виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої 

програми, забороняється. 

4.4.     Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до  

освітнього процесу: 

4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа, 

фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та 

яка має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим 

законодавством, зокрема, професійним стандартам (за наявності), 

кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників. 

4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою 

спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію 

педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного 

працівника строком на один рік. Особи можуть продовжити працювати на 

посадах педагогічних працівників після складання кваліфікаційного іспиту та 

атестації у встановленому законодавством порядку. 
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4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти  у партнерстві з батьками 

або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання 

виховання та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють 

безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства і 

булінгу. 

4.4.4. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір 

форм, методів та 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: 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

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

організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі і гідності; 

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

межами Закладу дошкільної освіти; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- додаткову оплачувану відпустку; 

- участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної 

освіти; 

- держані гарантії, визначені законодавством про освіту. 

4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові 

обов’язки. 

4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку 

підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років 

відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки 

України. 

4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та 

обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим 

договором  та  цим Статутом. 

4.4.8.  Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти, 

регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, 

посадовими інструкціями та цим Статутом. 

4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть 

відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я 

вихованців  згідно із законом. 

4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти 

від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в 

установленому законодавством порядку. 

4.4.12.  Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, 

посадових обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за 

результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть 

відповідальність відповідно до  законодавства. 

4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого 

персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється 

згідно з Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-

правовими документами. 

4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

4.5.     Права та обов’язки батьків здобувачів освіти: 

4.5.1.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти; 

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування 

Закладу дошкільної освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, 

виховання і навчання своїх дітей; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і 

суді; 
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- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми 

потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента 

дитини. 

4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,  

історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе 

ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших 

учасників освітнього процесу; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за 

віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв; 

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового 

розпорядку Закладу дошкільної освіти. 

4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати 

своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, 

враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації 

освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні 

інтереси інших учасників освітнього процесу. 

4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

V. Організація харчування 

5.1.    Заклад дошкільної  освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей 

з дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору 

продуктів відповідно до  визначених законодавством норм і порядку надання 

послуг з харчування дітей. 

5.2.  Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі 

дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган 

управління освітою,  а також на директора  Закладу дошкільної  освіти. 

5.3.     Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у 

Закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.  

5.4.   Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

5.5.  Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,   

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям ». 

5.6.     Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної 

освіти регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України. 
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VІ. Організація медичного обслуговування 

 

6.1.   Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу 

дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

6.2.     До основних обов’язків медичних працівників належать: 

             -  здійснення контролю за дотриманням  санітарного законодавства та 

протиепідемічного режиму; 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей; 

- надання  домедичної допомоги у невідкладному стані; 

- контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних 

медичних оглядів дітей; 

- організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх 

ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю 

харчування,  дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, 

навчального навантаження; 

- інформування батьків або інших законних представників про стан дитини 

та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань); 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

інших законних представників дитини та працівників закладу. 

6.3.  Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує  належні  

умови    для    роботи медичного персоналу та проведення лікувально-

профілактичних заходів.  

6.4.   Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної 

освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом 

із Засновником або уповноваженим ним органом  управління освітою. 

VІІ. Управління закладом 

7.1.    Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого 

органу Засновника: 

7.1.1. Засновник: 

- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу дошкільної освіти; 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  на 

відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти  всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення 

матеріально-технічної бази та господарського обслуговування Закладу 

дошкільної освіти; 

- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість 

перебування в ньому дітей відповідно до законодавства; 

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти; 
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- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій 

будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням 

принципів універсального дизайну або розумного пристосування; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

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

дошкільну освіту». 

7.1.2.  Уповноважений  орган Засновника: 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  на 

відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти  всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення 

матеріально-технічної бази та господарського обслуговування Закладу 

дошкільної освіти; 

- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти; 

- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми 

потребами, дошкільної освіти; 

- організовує наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне 

забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної 

освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

атестацію; 

- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора 

Закладу дошкільної освіти; 

- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної 

діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює  хід їх здійснення; 

- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку; 

- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної 

освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами; 

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав 

учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі 

дошкільної освіти; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

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

дошкільну освіту». 

7.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права 

втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у 

межах його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом. 

7.2.     Повноваження директора Закладу дошкільної освіти: 

7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління 

закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та 

іншу діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового 

договору. 

7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у 

відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

юридичними і фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, 

передбачених законодавством і цим Статутом. 

7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом 

Засновника в порядку, визначеному законодавством. 
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7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу 

педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не 

менш як три роки, організаторські здібності, стан фізичного і психічного 

здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

7.2.5.  Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень: 

- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти; 

- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної  освіти; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної 

освіти; 

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньої програми; 

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти; 

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу 

дошкільної освіти; 

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

- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу 

освіти; 

- забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу; 

- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

обов’язки працівників; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку, 

застосування ними ефективних форм і методів  навчання й виховання; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, 

батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, 

Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади; 
- забезпечує звітування один раз на рік перед Засновником про діяльність 

закладу у термін та у формі, визначеній Засновником, а  також 
оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Закладу дошкільної 
освіти та уповноваженого органу управління; 

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом. 

7.3.      Повноваження педагогічної ради: 

7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління 

Закладом дошкільної освіти. 

7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних 

працівників. Усі педагогічні, медичні працівники  та інші спеціалісти Закладу  

дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та  зобов’язані брати  

участь у її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови 

батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у  

сфері дошкільної освіти. 
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    На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти 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. 

7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти  : 

- визначає план  роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних 

працівників; 

- схвалює освітню програму  Закладу дошкільної освіти, оцінює 

результативність її  виконання та виконання Базового компонента 

дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і 

навчання дітей у кожній віковій групі; 

- формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в Закладі 

дошкільної освіти; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи;  

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- 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; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності  працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її 

повноважень. 

7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення 

педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної 

освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 

7.4.    Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти: 

7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників 

освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського 

самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення 

освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів, 

організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді 

(контролі) й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, 

визначених законодавством та цим Статутом. 

7.4.2.  У Закладі дошкільної освіти  можуть діяти: 

           -  органи самоврядування працівників закладу; 
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           -  органи батьківського самоврядування; 

           - інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі 

дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не 

рідше одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу 

дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його 

професійно-педагогічній діяльності, розглядають питання навчально-

виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності 

Закладу дошкільної освіти. 

7.5.   За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада 

Закладу дошкільної освіти. 

7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність, 

перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються 

спеціальним рішенням Засновника. 

7.5.5 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів з правом дорадчого голосу. 

7.5.6  До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники 

Закладу дошкільної освіти. 

7.5.7  Наглядова (піклувальна) рада має право: 

- брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти 

та контролювати її виконання; 

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

- аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його 

директора; 

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу 

дошкільної освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є 

обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти; 

- вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора 

Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством; 

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим 

Статутом. 
7.6.   Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної 

освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі, 

громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі 

педагогічних працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених 

категорій осіб. Органи державно-громадського управління мають 

повноваження, передбачені актами про їх утворення. 

7.7.   Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом     

дошкільної освіти  здійснюється на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських 

об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і 

правоможності їх представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 
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- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 

VІІІ. Фінансово-господарська діяльність 

8.1.   Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться 

відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

нормативно-правових актів. 

8.2.     Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти : 

- Засновника; 

- державного та місцевого бюджетів; 

- батьків, або осіб, які їх заміняють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб; 

- інші кошти, не заборонені законодавством. 

8.3.     Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, 

перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право 

затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до 

переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

             Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати 

визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти. 

8.4.  Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти 

визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням 

директора Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може 

здійснюватися самостійно або в інших формах, не заборонених 

законодавством. 

8.5.     Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством. 

8.6.  Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до  

встановленого Міністерством освіти і науки порядку. 

8.7.   Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим  

органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів 

дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

8.8.   Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, 

споруди, службове житло, земельні ділянки, комунікації,  обладнання та інше. 

Майно Закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами. 

8.9.     Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти 

визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами 

і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, 

навчально-дидактичного обладнання затверджуються Міністерством освіти і 

науки України. 

8.10.   Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти, 

у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного 

пристосування, фінансуються за рахунок коштів Засновника  та інших джерел, 

не заборонених законодавством. 
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ІХ. Міжнародне співробітництво 

9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти 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. 

Х. Контроль за діяльністю закладу 

10.1.  Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту». 

10.2.  Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти  здійснює Засновник,  

уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм чинним 

законодавством. 

XІ. Реорганізація або ліквідація закладу 

11.1.   Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної 

освіти відповідно до вимог законодавства України. 

11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

11.3.   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а 

у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною 

комісією, призначеною цим органом. 

11.4.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Закладом дошкільної освіти. 

11.5.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє 

його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і представляє його Засновнику. 

11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти  

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти 

використовуються виключно для роботи з дітьми. 

11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого 

призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується 

виключно для роботи з дітьми. 

11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства 

України про працю. 

ХІІ. Заключні положення 

12.1  У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

12.2  Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються 

Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України. 

12.3  Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно 

до чинного законодавства України. 

Секретар ради                                                                              Володимир  ЗАРЕМБА  
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41проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня  2022року                                                                                   №                                                                               

Про затвердження статуту Першотравенського 

закладу дошкільної освіти  «Мрія» 

Баранівської міської ради в новій редакції 

 

Керуючись ст.26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст.13, 19 Закону України 

«Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти в редакції 

постанови КМУ від 27.01.2021р. №86, враховуючи рекомендації постійних 

комісій, міська рада   

 

        В И Р І Ш И Л А:   

1. Затвердити статут Першотравенського закладу дошкільної освіти «Мрія» 

Баранівської міської ради  в новій редакції (додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради уповноваженим 

органом Засновника з управління Першотравенським   закладом 

дошкільної освіти «Мрія». 

3. Уповноважити директора Першотравенського закладу дошкільної освіти 

«Мрія» Баранівської міської ради (Мельник О.С.) подати документи для 

внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних та фізичних  осіб-підприємців та 

громадських формувань згідно вимог чинного законодавства. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності та депутатської етики.  

 

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ  
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 32 сесії  

8 скликання № _____ 

від 28.07.2022 року 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

ПЕРШОТРАВЕНСЬКОГО 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 «МРІЯ» 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(у новій редакції) 

 

 

 

 

2022 р. 
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І. Загальні положення 

1.1. Першотравенський заклад дошкільної освіти «Мрія» Баранівської міської 

ради знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради 

Житомирської області відповідно до  рішення сесії Баранівської міської ради 

від 26 січня 2021 року №126. 

1.2. Засновником Першотравенського закладу дошкільної освіти «Мрія» є  

Баранівська міська рада (далі – Засновник). 

1.3. Повне найменування: Першотравенський заклад дошкільної освіти    «Мрія» 

Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти). Скорочене 

найменування – Першотравенський ЗДО «Мрія». 

     Юридична адреса: 12746, Житомирська область, смт. Першотравенськ, вул. 

Лермонтова,14.  

1.4. Заклад дошкільної освіти  провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, 

виданої в установленому законодавством порядку. 
1.5. Тип Закладу дошкільної освіти – ясла-садок, заклад дошкільної освіти для 

дітей віком від одного до шести (семи) років, для дітей з особливими освітніми 

потребами  - від одного до семи (восьми) років,  де забезпечуються догляд за 

ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти. 

1.6. Уповноважений орган управління  Закладом дошкільної освіти визначається 

окремим рішенням Засновника.  

1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, 

ідентифікаційний номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах 

Державного казначейства. 

1.8. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти. 

1.9. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим 

компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) 

та іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом. 

1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим 

Статутом. 

1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,  суспільством і 

державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

- безпечні умови провадження освітньої діяльності; 

- дотримання Базового компонента дошкільної  освіти (Державного 

стандарту дошкільної освіти); 

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за 

міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.12.   Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на 

утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне 
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забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво 

та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, підвіз і харчування 

учасників освітнього процесу. 

1.13. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти  є державна мова. 

1.14. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії 

неприбуткових бюджетних установ. 

1.15. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може 

входити  до складу об'єднання з іншими закладами освіти. 

1.16. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних 

представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної 

освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні 

групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У 

таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років. 

               Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в 

інклюзивних групах  в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні 

приміщення. 

1.17. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних 

організацій. 

1.18. Заклад дошкільної освіти  має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

- ліцензування освітньої діяльності; 

- акредитацію освітньої програми; 

- громадську акредитацію закладу; 

- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової 

роботи; 

- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів, 

секцій, студій тощо; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в 

межах власного кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, 

визначеному законодавством України; 

- застосування гнучкого режиму праці; 

- розвиток власної  соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством 

України та цим Статутом. 

1.19. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, 

перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право 

затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

           Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або 

іншого законного представника дитини. 
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                У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за 

рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних 

або юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим 

законним представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах 

гранично допустимого навантаження дитини. 

1.20. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість 

своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією 

про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту 

оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним 

органу. 

1.21. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.22. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Закладу дошкільної освіти здійснюєтьсяя ним 

самостійно, або за його замовленням Центром професійного розвитку 

педагогічних працівників Баранівської міської ради. 

1.23. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання 

педагогічних працівників, динамічні групи або будь-які інші форми 

методичної роботи. 

1.24. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і 

здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я. 

1.25. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення 

всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, 

набуття нею життєвого соціального досвіду. 

1.26. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти  є: 

- задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти; 

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей; 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних 

цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого 

ставлення до себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед 

батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей 

дошкільного віку. 

1.27. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний і підзвітний 

Засновнику та уповноваженому ним органу управління. 
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II. Організація освітнього процесу 

2.1.  Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує 

виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту 

дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на 

засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, 

інтегрованого, соціокультурного  принципів організації освітнього процесу та 

здійснюється на основі освітньої програми, яка складається Закладом 

дошкільної освіти на основі  освітніх програм, рекомендованих МОН,  або 

власних, затверджених у визначеному законодавством порядку, схвалюється 

педагогічною радою і затверджується директором. 

              З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей 

вихованців Заклад дошкільної освіти  може організовувати освітній процес за 

одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, 

фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).  

              Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється 

педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується 

директором. 

2.2.    Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити: 

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання 

здобувачів освіти; 

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну 

послідовність їх вивчення; 

- форми організації освітнього процесу; 

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти). 

     Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із 

особливими освітніми потребами. 

2.3.     Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття 

дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. 

Зміст освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати: 

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 

дитини; 

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 

діяльності людини; 

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на 

навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

             План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується 

директором. 

2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього 

процесу. 

  Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу 

дошкільної освіти до початку навчального року. 

2.6.    Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні 

працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, 
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навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні 

матеріали, форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати 

виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного  стандарту 

дошкільної освіти. 

2.7.   Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про 

зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття 

дошкільної освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, 

розробленими  МОН на основі Базового компонента дошкільної освіти за 

погодженням із МОЗ.   Тривалість здобуття ними дошкільної освіти може бути 

подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 

складником. Особливості здобуття такими особами дошкільної освіти 

визначаються спеціальним законом. 

              Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з 

особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-

ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю  (за 

наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється 

командою психолого-педагогічного супроводу. 

              Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

              За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою 

батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ 

до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. 

Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд 

відповідно до вимог законодавства. 

 

ІІІ. Структура та організація діяльності 

 

3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей 

встановлюється Засновником відповідно до законодавства. 

3.2.  Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, 

відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу 

встановлюються Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого 

освітньою програмою. 

  Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти  починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. Літній  період починається 1 червня і 

закінчується 31 серпня. 

3.3.    Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою 

навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж  

календарного  року. 

        Щоденний графік роботи Закладу  дошкільної освіти (10,5 годин):  

         - початок  роботи   о 7.00 год.,  

         - закінчення  роботи  о 17.30 год. 

     За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти 

може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію 

різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у 

вихідні, неробочі та святкові дні. 
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3.4.    Заклад  дошкільної освіти  розрахований на 160 місць. 

      Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на 

основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування 

дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення, 

можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги 

       Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або  

різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-

гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, 

визначених законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від одного 

до трьох років  становить до 15 осіб, для дітей віком від трьох до шести (семи) 

років – до 20 осіб, різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – 

до 10 осіб, інклюзивної – не більше трьох дітей з особливими освітніми 

потребами.. 

     За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути 

встановлена менша наповнюваність груп. 

       За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у 

Закладі дошкільної освіти  дитина може перебувати протягом дня або 

короткотривало (неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть 

функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, а також у вихідні та 

святкові дні.  

       Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 

годин) немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати  до 

відповідної групи Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним 

режимом перебування, але без організації для них харчування за умови 

короткотривалого перебування. 

3.5.  Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної 

освіти здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України. 

3.6.  Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом 

директора протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості 

надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто 

одним із батьків або іншим законним представником дитини. 

             Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може 

організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, 

запровадженої згідно з рішенням Засновника.  

3.7.     До заяви про  зарахування  дитини  до  Закладу дошкільної освіти додаються: 

- копія свідоцтва про народження дитини 

- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина 

може відвідувати заклад дошкільної освіти. 

3.8.      Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми  

потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається 

висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини.  

3.9.     Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви 

про зарахування додаються: 

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, 

виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, 
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або копія посвідчення  особи, яка одержує державну соціальну допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам 

з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; 

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю. 

3.10.  Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі: 

1) проживають на території його обслуговування; 

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже 

здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти; 

3) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти; 

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що 

зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та 

фізичними порушеннями; 

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок 

сімейного типу, патронатну сім’ю,  а також усиновлених дітей; 

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у 

справах дітей; 

7) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно 

до спеціальних законів. 

             Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти 

один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити 

оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування 

дитини, та зазначити його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право 

на зарахування не підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної 

освіти на загальних підставах. 

             Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до 

категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця 

інших дітей, батьками або іншими представниками яких подано в 

установленому порядку заяви на зарахування. 

 3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу 

дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку 

наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня. 

 3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із 

батьків або інший законний представник дитини подає директору  заяву про 

зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної 

реєстрації (у разі її запровадження). 

              Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати 

надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до 

Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання 

необхідних документів. 

3.13    За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період 

та у таких випадках:  

- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації; 

- у разі карантину в Закладі дошкільної освіти; 

- на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини. 
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              Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в 

Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких 

зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з 

батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати 

здобувати дошкільну освіту в Закладі дошкільної освіти до кінця літнього 

періоду. 

3.14.  Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:  

6) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, 

що подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу 

опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з 

іншим із батьків); 

7) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти; 

8) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років 

(для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), 

що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року. 

9) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти; 

10) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом двох 

місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин. 

Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням 

причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника 

дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до 

такого відрахування. 

Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших 

підстав. 

    Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється 

відповідним наказом директора. 

             У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти 

відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на 

підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою 

електронних систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про 

такі дані.  

3.15.  Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат  

сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної 

освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї. 

3.16.  У Закладі дошкільної освіти обліковуються  діти, які перебувають у ньому 

короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом. 

3.17.  Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує 

готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому 

навчальному році. 

3.18. За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням 

місцевих умов і специфіки Закладу дошкільної освіти  можуть 

запроваджуватися графіки  канікул.  

3.19.   Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до 

інструкцій, затверджених в установленому порядку. 
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3.20.   Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти 

забороняється. 

ІV. Учасники освітнього процесу 

4.1.    Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти  є : 

- діти дошкільного віку (здобувачі освіти); 

- педагогічні працівники;   

- помічники вихователів та няні; 

- медичні працівники; 

- батьки, або особи, які їх заміняють; 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

4.2.     Учасники освітнього  процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, 

дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та 

цього Статуту. 

4.3.     Права  здобувачів освіти: 

4.3.1.  Здобувачі освіти мають право на: 

- безоплатну дошкільну освіту ; 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, 

виховання та навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди  

здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження 

її гідності; 

- здоровий спосіб життя. 

    Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені  порушеннями 

інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, 

мають право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти. 

4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу 

до виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої 

програми, забороняється. 

4.4.     Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до  

освітнього процесу: 

4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа, 

фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність 

та яка має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає 

встановленим законодавством, зокрема, професійним стандартам (за 

наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних 

працівників. 

4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою 

спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію 

педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного 

працівника строком на один рік. Особи можуть продовжити працювати на 

посадах педагогічних працівників після складання кваліфікаційного іспиту та 

атестації у встановленому законодавством порядку. 
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4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти  у партнерстві з батьками 

або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність 

навчання виховання та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, 

створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів 

насильства і булінгу. 

4.4.4. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір 

форм, методів та 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: 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, 

установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та 

перепідготовку педагогічних працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються 

в освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі і гідності; 

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

за межами Закладу дошкільної освіти; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- додаткову оплачувану відпустку; 

- участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної 

освіти; 

- держані гарантії, визначені законодавством про освіту. 

4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами 

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; 

- 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; 

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних 
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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; 

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові 

обов’язки. 

4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку 

підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років 

відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки 

України. 

4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та 

обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим 

договором  та  цим Статутом. 

4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти, 

регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, 

посадовими інструкціями та цим Статутом. 

4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть 

відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я 

вихованців  згідно із законом. 

4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти 

від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в 

установленому законодавством порядку. 

4.4.12.  Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, 

посадових обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за 

результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть 

відповідальність відповідно до  законодавства. 

4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого 

персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється 

згідно з Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-

правовими документами. 

4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

4.5.     Права та обов’язки батьків здобувачів освіти: 

4.5.1.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти; 

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування 

Закладу дошкільної освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, 

виховання і навчання своїх дітей; 
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- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах 

і суді; 

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми 

потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента 

дитини. 

4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе 

ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

-  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших 

учасників освітнього процесу; 

-  постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку її природних задатків, 

нахилів та здібностей; 

-  виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв; 

-  дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового 

розпорядку Закладу дошкільної освіти. 

4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати 

своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, 

враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації 

освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні 

інтереси інших учасників освітнього процесу. 

4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

V. Організація харчування 

5.1.    Заклад дошкільної  освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне 

для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей 

з дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору 

продуктів відповідно до  визначених законодавством норм і порядку надання 

послуг з харчування дітей. 

5.2.  Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі 

дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган 

управління освітою,  а також на директора  Закладу дошкільної  освіти. 

5.3.     Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у 

Закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.  

5.4.   Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

5.5.  Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,   

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 
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отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям ». 

5.6.     Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної 

освіти регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України. 

 

VІ. Організація медичного обслуговування. 

 

6.1.   Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу 

дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

6.2.     До основних обов’язків медичних працівників належать: 

             -  здійснення контролю за дотриманням  санітарного законодавства та 

протиепідемічного режиму; 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей; 

- надання  домедичної допомоги у невідкладному стані; 

- контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних 

медичних оглядів дітей; 

- організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх 

ефективності; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування,  дотриманням 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

- інформування батьків або інших законних представників про стан дитини та 

організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань); 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших 

законних представників дитини та працівників закладу. 

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує  належні  

умови    для    роботи медичного персоналу та проведення лікувально-

профілактичних заходів.  

6.4.   Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної 

освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом 

із Засновником або уповноваженим ним органом  управління освітою. 

VІІ. Управління закладом 

7.1.    Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого 

органу Засновника: 

7.1.1. Засновник: 

- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Закладу дошкільної освіти; 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  на 

відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти  всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення 

матеріально-технічної бази та господарського обслуговування Закладу 

дошкільної освіти; 

- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість 

перебування в ньому дітей відповідно до законодавства; 
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- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти; 

- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій 

будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням 

принципів універсального дизайну або розумного пристосування; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

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

дошкільну освіту». 

7.1.2.  Уповноважений  орган Засновника: 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  на 

відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти  всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення 

матеріально-технічної бази та господарського обслуговування Закладу 

дошкільної освіти; 

- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти; 

- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми 

потребами, дошкільної освіти; 

- організовує наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне 

забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної 

освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

атестацію; 

- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора 

Закладу дошкільної освіти; 

- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної 

діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює  хід їх здійснення; 

- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку; 

- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної 

освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами; 

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав 

учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі 

дошкільної освіти; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

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

дошкільну освіту». 

7.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають 

права втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється 

ним у межах його автономних прав, визначених законодавством і цим 

Статутом. 

7.2.     Повноваження директора Закладу дошкільної освіти: 

7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління 

закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та 

іншу діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового 

договору. 

7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у 

відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

юридичними і фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, 

передбачених законодавством і цим Статутом. 
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7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим  

органом Засновника в порядку, визначеному законодавством. 

7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, 

яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу 

педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не 

менш як три роки, організаторські здібності, стан фізичного і психічного 

здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

7.2.5.  Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень: 

- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти; 

- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної  освіти; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної 

освіти; 

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньої програми; 

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти; 

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу 

дошкільної освіти; 

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

- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу 

освіти; 

- забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу; 

- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

обов’язки працівників; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку, 

застосування ними ефективних форм і методів  навчання й виховання; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, 

батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, 

Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади; 
- забезпечує звітування один раз на рік перед Засновником про діяльність 

закладу у термін та у формі, визначеній Засновником, а  також 
оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Закладу дошкільної 
освіти та уповноваженого органу управління; 

-   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом. 

7.3.      Повноваження педагогічної ради: 

7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління 

Закладом дошкільної освіти. 

7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних 

працівників. Усі педагогічні, медичні працівники  та інші спеціалісти Закладу  

дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та  зобов’язані брати  

участь у її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови 
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батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у  сфері 

дошкільної освіти. 

    На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти 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. 

7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти  : 

- визначає план  роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних 

працівників; 

- схвалює освітню програму  Закладу дошкільної освіти, оцінює 

результативність її  виконання та виконання Базового компонента 

дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і 

навчання дітей у кожній віковій групі; 

- формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в Закладі 

дошкільної освіти; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи;  

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- 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; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності  працівників закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

- розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її 

повноважень. 

7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення 

педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної 

освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 

7.4.    Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти: 

7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників 

освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського 

самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення 

освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів, 

організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді 

(контролі) й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, 

визначених законодавством та цим Статутом. 

7.4.2.  У Закладі дошкільної освіти  можуть діяти: 
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           -  органи самоврядування працівників закладу; 

           -  органи батьківського самоврядування; 

           - інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі 

дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не 

рідше одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу 

дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його 

професійно-педагогічній діяльності, розглядають питання навчально-

виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності 

Закладу дошкільної освіти. 

7.5.   За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада 

Закладу дошкільної освіти. 

7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність, 

перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються 

спеціальним рішенням Засновника. 

7.5.8 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів з правом дорадчого голосу. 

7.5.9  До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники 

Закладу дошкільної освіти. 

7.5.10  Наглядова (піклувальна) рада має право: 

- брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти 

та контролювати її виконання; 

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

- аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його 

директора; 

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу 

дошкільної освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є 

обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти; 

- вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора 

Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством; 

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим 

Статутом. 
7.6.   Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної 

освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі, 

громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі 

педагогічних працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених 

категорій осіб. Органи державно-громадського управління мають 

повноваження, передбачені актами про їх утворення. 

7.7.   Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом     

дошкільної освіти  здійснюється на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських 

об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і 

правоможності їх представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 
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- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 

VІІІ. Фінансово-господарська діяльність 

8.1.   Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться 

відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

нормативно-правових актів. 

8.2.     Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти : 

- Засновника; 

- державного та місцевого бюджетів; 

- батьків, або осіб, які їх заміняють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб; 

- інші кошти, не заборонені законодавством. 

8.3.     Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, 

перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право 

затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до 

переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

               Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати 

визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти.   

8.4.  Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти 

визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням 

директора Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може 

здійснюватися самостійно або в інших не заборонених законодавством 

формах.  

8.5.     Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством. 

8.6.  Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до  

встановленого Міністерством освіти і науки порядку. 

8.7.   Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим  

органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів 

дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

8.8.   Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, 

споруди, службове житло, земельні ділянки, комунікації,  обладнання та інше. 

Майно Закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами. 

8.9.     Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти 

визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами 

і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, 

навчально-дидактичного обладнання затверджуються Міністерством освіти і 

науки України. 

8.10.   Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти, 

у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного 

пристосування, фінансуються за рахунок коштів Засновника  та інших джерел, 

не заборонених законодавством. 
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ІХ. Міжнародне співробітництво 

9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти 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. 

Х. Контроль за діяльністю закладу 

10.1.  Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту». 

10.2.  Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти  здійснює Засновник, 

уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм 

чинним законодавством. 

XІ. Реорганізація або ліквідація закладу 

11.1.   Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної 

освіти відповідно до вимог законодавства України. 

11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

11.3.   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а 

у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною 

комісією, призначеною цим органом. 

11.4.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Закладом дошкільної освіти. 

11.5.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє 

його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і представляє його Засновнику. 

11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти  

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти 

використовуються виключно для роботи з дітьми. 

11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого 

призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується 

виключно для роботи з дітьми. 

11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства 

України про працю. 

ХІІ. Заключні положення 

12.1  У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

12.2  Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються 

Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України. 

12.3    Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно 

до чинного законодавства України. 

Секретар ради                                                                              Володимир  ЗАРЕМБА  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

28 липня  2022 року         № 

 

Про  перейменування Зеремлянського  

дошкільного навчального закладу «Буратіно» 

Баранівської міської ради та затвердження  

статуту в новій редакції 

 

Керуючись ст.26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст.13, 19 Закону України 

«Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти в редакції 

постанови КМУ від 27.01.2021р. №86, враховуючи рекомендації постійних 

комісій, міська рада   

ВИРІШИЛА:  

1. Перейменувати Зеремлянський дошкільний навчальний заклад «Буратіно» 

Баранівської міської ради у Зеремлянський заклад дошкільної освіти 

«Буратіно»  Баранівської міської ради.  

2. Затвердити статут Зеремлянського закладу дошкільної освіти «Буратіно»  

Баранівської міської ради в новій редакції (додаток ). 

3. Визначити гуманітарний відділ Баранівської міської ради уповноваженим 

органом Засновника з управління Зеремлянським  закладом дошкільної 

освіти «Буратіно». 

4. Уповноважити директора Зеремлянського закладу дошкільної освіти   

«Буратіно»  Баранівської міської ради (Муравська О.М.) провести державну 

реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з   

гуманітарних питань, законності та депутатської етики. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 32 сесії  

8 скликання № _____ 

від 28.07.2022 року 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

ЗЕРЕМЛЯНСЬКОГО 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ДИТЯЧИЙ САДОК) 

«БУРАТІНО» 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(у новій редакції) 

 

 

 

2022 р. 
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І. Загальні положення 

1.1. Зеремлянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Буратіно» 

Баранівської міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської 

міської ради Житомирської області відповідно до  рішення сесії Баранівської 

міської ради від 17 лютого  2017 року №96. 

1.2. Засновником Зеремлянського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Буратіно» є Баранівська міська рада (далі – Засновник). 

1.3. Повне найменування: Зеремлянський заклад дошкільної освіти (дитячий 

садок) «Буратіно» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти). 

Скорочене найменування – Зеремлянський ЗДО «Буратіно». 

Юридична адреса: 12732, Житомирська область, с. Зеремля, вул. 

Вишнівецька, 10.  

1.4. Заклад дошкільної освіти  провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, 

виданої в установленому законодавством порядку. 
1.5. Тип Закладу дошкільної освіти –  дитячий садок, заклад дошкільної освіти для 

дітей віком від трьох до шести (семи) років,  для дітей з особливими освітніми 

потребами  - від трьох до семи (восьми) років,  де забезпечуються догляд за 

ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти. 

1.6. Уповноважений орган управління  Закладом дошкільної освіти визначається 

окремим рішенням Засновника.  

1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, 

ідентифікаційний номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах 

Державного казначейства. 

1.8. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти. 

1.9. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим 

компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) 

та іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом. 

1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим 

Статутом. 

1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,      суспільством 

і державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

- безпечні умови провадження освітньої діяльності; 

- дотримання Базового компонента дошкільної  освіти (Державного 

стандарту дошкільної освіти); 

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за 

міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.12.  Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на 

утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне 
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забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво 

та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, підвіз учасників 

освітнього процесу. 

Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти  є державна мова. 

1.13. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії 

неприбуткових бюджетних установ. 

1.14. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може 

входити  до складу об'єднання з іншими закладами освіти. 

1.15. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних 

представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної 

освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні 

групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У 

таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років. 

1.16. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних 

організацій. 

1.17. Заклад дошкільної освіти  має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 

-   ліцензування освітньої діяльності; 

-   акредитацію освітньої програми; 

-   громадську акредитацію закладу; 

-   провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 

-   визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 

- створення структурних підрозділів, організацію  гуртків,  секцій, студій 

тощо; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в 

межах власного кошторису; 

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої 

влади,  місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, 

визначеному законодавством України; 

-   застосування гнучкого режиму праці; 

-   розвиток власної  соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством 

України та цим Статутом. 

1.18. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, 

перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право 

затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

                Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим 

компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з 

батьків або іншого законного представника дитини. 

                У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за 

рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних 

або юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим 
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законним представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах 

гранично допустимого навантаження дитини. 

1.19. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість 

своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією 

про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту 

оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним 

органу. 

1.20. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.21. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється ним 

самостійно, або за його замовленням Центром професійного розвитку 

педагогічних працівників Баранівської міської ради. 

1.22. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і 

здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я. 

1.23. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення 

всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, 

набуття нею життєвого соціального досвіду. 

1.24. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти  є: 

- задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти; 

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей; 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового 

способу життя, норм безпечної поведінки; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних 

цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого 

ставлення до себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед 

батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей 

дошкільного віку. 

1.25. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний та підзвітний  

Засновнику та уповноваженому ним органу управління. 

II. Організація освітнього процесу 

2.1.  Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує 

виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту 

дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на 

засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, 

інтегрованого, соціокультурного  принципів організації освітнього процесу та 
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здійснюється на основі освітньої програми, яка складається Закладом 

дошкільної освіти на основі  освітніх програм, рекомендованих МОН,  або 

власних, затверджених у визначеному законодавством порядку, схвалюється 

педагогічною радою і затверджується директором. 

              З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей 

вихованців Заклад дошкільної освіти  може організовувати освітній процес за 

одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, 

фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).  

              Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється 

педагогічною радою закладу  освіти, членом якої є педпрацівники Закладу 

дошкільної освіти,  і затверджується директором Закладу дошкільної освіти. 

2.2.    Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити: 

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів 

освіти; 

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну 

послідовність їх вивчення; 

- форми організації освітнього процесу; 

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти). 

     Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із 

особливими освітніми потребами. 

2.3.     Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття 

дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної 

освіти. Зміст освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен 

передбачати: 

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; 

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного 

емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 

діяльності людини; 

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

2.4.    На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи 

на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього 

процесу. 

             План роботи схвалюється педагогічною радою закладу освіти, членами якої 

є педпрацівники Закладу дошкільної освіти,  та затверджується директором 

Закладу дошкільної освіти. 

2.5.   Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього 

процесу. 

  Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу 

дошкільної освіти до початку навчального року. 

2.6.    Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні 

працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, 

навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні 

матеріали, форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати 

виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного  

стандарту дошкільної освіти. 



361 

 

2.7.   Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про 

зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття 

дошкільної освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, 

розробленими  МОН на основі Базового компонента дошкільної освіти за 

погодженням із МОЗ.   Тривалість здобуття ними дошкільної освіти може бути 

подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 

складником. Особливості здобуття такими особами дошкільної освіти 

визначаються спеціальним законом. 

              Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з 

особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-

ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю  (за 

наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється 

командою психолого-педагогічного супроводу. 

              Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

              За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою 

батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ 

до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. 

Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний 

огляд відповідно до вимог законодавства. 

 

ІІІ. Структура та організація діяльності 

 

3.1.    Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому 

дітей встановлюється Засновником відповідно до законодавства. 

3.2.  Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, 

відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу 

встановлюються Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого 

освітньою програмою. 

  Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти  починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. Літній  період починається 1 червня 

і закінчується 31 серпня. 

3.3.    Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою 

навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж  

календарного  року. 

        Щоденний графік роботи Закладу  дошкільної освіти (4 години):  

         - початок  роботи   о 8.30 год.,  

         - закінчення  роботи  о 12.30 год. 

     За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти 

може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає чергові групи 

у вихідні, неробочі та святкові дні. 

3.4.    Заклад  дошкільної освіти  розрахований на  14 місць. 

      Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти 

на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів 

фінансування дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого 

населення, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги 
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       Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за різновіковими 

ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних 

норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, визначених 

законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від трьох до шести 

(семи) років з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб, інклюзивної – не 

більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.. 

     За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути 

встановлена менша або більша  наповнюваність груп. 

3.5.  Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної 

освіти здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України. 

3.6.  Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом 

директора протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості 

надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто 

одним із батьків або іншим законним представником дитини. 

             Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може 

організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, 

запровадженої згідно з рішенням Засновника.  

3.7.     До заяви про  зарахування  дитини  до  Закладу дошкільної освіти додаються: 

- копія свідоцтва про народження дитини 

- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина 

може відвідувати заклад дошкільної освіти. 

3.8.      Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми  

потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування 

додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.  

3.9.     Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви 

про зарахування додаються: 

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, 

виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або 

копія посвідчення  особи, яка одержує державну соціальну допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; 

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю. 

3.10.  Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі: 

1) проживають на території його обслуговування; 

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже 

здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти; 

3) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти; 

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що 

зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та 

фізичними порушеннями; 

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок 

сімейного типу, патронатну сім’ю,  а також усиновлених дітей; 

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у 

справах дітей; 
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7) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти 

відповідно до спеціальних законів. 

             Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти 

один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити 

оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування 

дитини, та зазначити його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право 

на зарахування не підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної 

освіти на загальних підставах. 

             Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до 

категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця 

інших дітей, батьками або іншими представниками яких подано в 

установленому порядку заяви на зарахування. 

 3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу 

дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку 

наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня. 

 3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із 

батьків або інший законний представник дитини подає директору  заяву про 

зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної 

реєстрації (у разі її запровадження). 

              Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати 

надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до 

Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання 

необхідних документів. 

3.13    За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період 

та у таких випадках:  

- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації; 

- у разі карантину в Закладі дошкільної освіти; 

- на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини. 

              Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в 

Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких 

зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з 

батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати 

здобувати дошкільну освіту в Закладі дошкільної освіти до кінця літнього 

періоду. 

3.14.  Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:  

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, 

що подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу 

опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з 

іншим із батьків); 

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти; 

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років 

(для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), 

що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року. 

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти; 
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5) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом 

двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин. 

Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням 

причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника 

дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до 

такого відрахування. 

Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших 

підстав. 

    Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється 

відповідним наказом директора. 

             У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти 

відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на 

підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою 

електронних систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про 

такі дані.  

3.15.  Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат  

сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної 

освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї. 

3.16.  У Закладі дошкільної освіти обліковуються  діти, які перебувають у ньому під 

соціально-педагогічним патронатом. 

3.17.  Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує 

готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому 

навчальному році. 

3.18.  За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням 

місцевих умов і специфіки Закладу дошкільної освіти  можуть 

запроваджуватися графіки  канікул.  

3.19.   Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах  відповідно до 

інструкцій, затверджених в установленому порядку. 

3.20.   Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти 

забороняється. 

ІV. Учасники освітнього процесу 

4.1.    Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти  є : 

- діти дошкільного віку (здобувачі освіти); 

- педагогічні працівники;   

- помічники вихователів та няні; 

- медичні працівники; 

- батьки, або особи, які їх заміняють; 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу. 

4.2.     Учасники освітнього  процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, 

дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та 

цього Статуту. 

4.3.     Права  здобувачів освіти: 

4.3.1.  Здобувачі освіти мають право на: 
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- безоплатну дошкільну освіту ; 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання та 

навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди  

здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, 

а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; 

- здоровий спосіб життя. 

    Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені  порушеннями 

інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, 

мають право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти. 

4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу 

до виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої 

програми, забороняється. 

4.4.     Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до  

освітнього процесу: 

4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа, 

фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність 

та яка має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає 

встановленим законодавством, зокрема, професійним стандартам (за 

наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних 

працівників. 

4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою 

спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію 

педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного 

працівника строком на один рік. Особи можуть продовжити працювати на 

посадах педагогічних працівників після складання кваліфікаційного іспиту та 

атестації у встановленому законодавством порядку. 

4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти  у партнерстві з батьками 

або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність 

навчання виховання та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, 

створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів 

насильства і булінгу. 

4.4.4. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання 

в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів та 

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: 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

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

організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 
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- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі і гідності; 

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

межами Закладу дошкільної освіти; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- додаткову оплачувану відпустку; 

- участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної освіти; 

- держані гарантії, визначені законодавством про освіту. 

4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами 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; 

- 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; 

- 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; 

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки. 

4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку 

підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років 

відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки 

України. 

4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та 

обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим 

договором  та  цим Статутом. 

4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти, 

регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, 

посадовими інструкціями та цим Статутом. 
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4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть 

відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я 

вихованців  згідно із законом. 

4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти 

від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в 

установленому законодавством порядку. 

4.4.12.  Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, 

посадових обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за 

результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть 

відповідальність відповідно до  законодавства. 

4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого 

персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється 

згідно з Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-

правовими документами. 

4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

4.5.     Права та обов’язки батьків здобувачів освіти: 

4.5.1.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної 

освіти; 

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу 

дошкільної освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, 

виховання і навчання своїх дітей; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді; 

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми 

потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента 

дитини. 

4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, 

культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших 

учасників освітнього процесу; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за 

віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв; 

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку 

Закладу дошкільної освіти. 

4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати 

своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, 

враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації 

освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні 

інтереси інших учасників освітнього процесу. 
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4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися 

законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

 

V. Організація медичного обслуговування 

 

5.1.   Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками відповідних закладів охорони 

здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

5.2.     До основних обов’язків медичних працівників належать: 

- здійснення контролю за дотриманням  санітарного законодавства та  

протиепідемічного режиму; 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей; 

- надання  домедичної допомоги у невідкладному стані; 

- контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних 

медичних оглядів дітей; 

- організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх 

ефективності; 

- здійснення контролю за дотриманням раціонального режиму освітньої 

діяльності, навчального навантаження; 

- інформування батьків або інших законних представників про стан дитини та 

організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань); 

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших 

законних представників дитини та працівників закладу. 

5.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує  належні  

умови    для    роботи медичного персоналу та проведення лікувально-

профілактичних заходів.  

5.4.   Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної 

освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом 

із Засновником або уповноваженим ним органом  управління освітою. 

VІ. Управління закладом 

6.1.  Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого  

органу Засновника:  

6.1.1. Засновник: 

- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну 

типу) Закладу дошкільної освіти; 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  на 

відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти  всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріально-

технічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти; 

- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування 

в ньому дітей відповідно до законодавства; 

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти; 
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- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій 

будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням 

принципів універсального дизайну або розумного пристосування; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

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

дошкільну освіту». 

6.1.2.  Уповноважений  орган Засновника: 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  на 

відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти  всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріально-

технічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти; 

- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти; 

- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми 

потребами, дошкільної освіти; 

- організовує наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне 

забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної освіти, 

їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію; 

- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора 

Закладу дошкільної освіти; 

- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної 

діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює  хід їх здійснення; 

- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку; 

- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної 

освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами; 

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав 

учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі 

дошкільної освіти; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів 

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

дошкільну освіту». 

6.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права 

втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у 

межах його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом. 

6.2.     Повноваження директора Закладу дошкільної освіти: 

6.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління 

закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та 

іншу діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового 

договору. 

6.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у 

відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

юридичними і фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, 

передбачених законодавством і цим Статутом. 

6.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом 

Засновника  в порядку, визначеному законодавством. 

6.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу 

педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не 
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менш як три роки, організаторські здібності, стан фізичного і психічного 

здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

6.2.5.  Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень: 

- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти; 

- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної  освіти; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної 

освіти; 

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньої програми; 

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти; 

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу 

дошкільної освіти; 

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

- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу освіти; 

- забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу; 

- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки 

працівників; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку, 

застосування ними ефективних форм і методів  навчання й виховання; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, батьками, 

педагогічними працівниками, загальними зборами, Засновником, місцевими 

органами державної виконавчої влади; 
- забезпечує звітування один раз на рік перед Засновником про діяльність 

закладу у термін та у формі, визначеній Засновником, а  також оприлюднення 
такої інформації на офіційному сайті Закладу дошкільної освіти та 
уповноваженого органу управління; 

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом. 

6.3.  Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти входять до складу 

педагогічної ради закладу освіти, визначеного наказом уповноваженого 

органу управління освітою.   

6.4.    Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти: 

6.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників 

освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського 

самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення 

освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів, 

організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді 

(контролі) й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, 

визначених законодавством та цим Статутом. 

6.4.2.  У Закладі дошкільної освіти  можуть діяти: 

           -  органи самоврядування працівників закладу; 

           -  органи батьківського самоврядування; 

           - інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 
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6.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі 

дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не 

рідше одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу 

дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його 

професійно-педагогічній діяльності, розглядають питання навчально-

виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності 

Закладу дошкільної освіти. 

6.5.   За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада 

Закладу дошкільної освіти. 

6.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність, 

перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються 

спеціальним рішенням Засновника. 

6.5.2.  Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів з правом дорадчого голосу. 

6.5.3.  До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники 

Закладу дошкільної освіти. 

6.5.4.  Наглядова (піклувальна) рада має право: 

- брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти та 

контролювати її виконання; 

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

- аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його 

директора; 

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу дошкільної 

освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими 

для розгляду директором Закладу дошкільної освіти; 

- вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора 

Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством; 

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим Статутом. 
6.6.   Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної 

освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі, 

громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі 

педагогічних працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених 

категорій осіб. Органи державно-громадського управління мають 

повноваження, передбачені актами про їх утворення. 

6.7.   Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом     

дошкільної освіти  здійснюється на принципах: 

- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

- верховенства права; 

- взаємної поваги і партнерства; 

- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських 

об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх 

представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

- пріоритету узгоджувальних процедур; 

- прозорості, відкритості та гласності; 

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 

- взаємної відповідальності сторін. 
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VІІ. Фінансово-господарська діяльність 

7.1.   Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться 

відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

нормативно-правових актів. 

7.2.     Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти : 

- Засновника; 

- державного та місцевого бюджетів; 

- батьків, або осіб, які їх заміняють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб; 

- інші кошти, не заборонені законодавством. 

7.3.     Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, 

перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право 

затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до 

переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

               Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати 

визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти. 

7.4.  Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти 

визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням 

директора Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може 

здійснюватися самостійно або в інших не заборонених законодавством 

формах. 

7.5.     Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством. 

7.6.  Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до  

встановленого Міністерством освіти і науки порядку. 

7.7.   Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим  

органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів 

дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

7.8.   Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, 

споруди, службове житло, земельні ділянки, комунікації,  обладнання та інше. 

Майно Закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами. 

7.9.    Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. 

Примірні переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-

дидактичного обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки 

України. 

7.10.   Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти, 

у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного 

пристосування, фінансуються за рахунок коштів Засновника  та інших джерел, 

не заборонених законодавством. 
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VIII. Міжнародне співробітництво 

8.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти 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. 

ІХ. Контроль за діяльністю закладу 

9.1.  Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту». 

9.2.  Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти  здійснює Засновник, 

уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм 

чинним законодавством. 

X. Реорганізація або ліквідація закладу 

10.1.   Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної 

освіти відповідно до вимог законодавства України. 

10.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

10.3.   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а 

у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною 

комісією, призначеною цим органом. 

10.4.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Закладом дошкільної освіти. 

10.5.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє 

його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і представляє його Засновнику. 

10.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти  

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

10.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти 

використовуються виключно для роботи з дітьми. 

10.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого 

призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується 

виключно для роботи з дітьми. 

10.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства 

України про працю. 

ХІ. Заключні положення 

11.1  У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 

законодавством України 

11.2  Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються 

Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України. 

11.3    Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно 

до чинного законодавства України. 

Секретар ради                                                                              Володимир  ЗАРЕМБА  
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43проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ  

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022 року                                                                    № _________ 

 

Про затвердження мережі закладів, 

організацій, установ, які входять  

до сфери управління гуманітарного 

відділу Баранівської міської ради 

 

Керуючись ст. ст. 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про 

позашкільну освіту», ст. 37, 38, 59 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» для вдосконалення системи управління комунальними 

закладами міської ради в сфері освіти, культури та спорту, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити мережу закладів, організацій, установ, які входять до сфери 

управління гуманітарного відділу Баранівської міської ради (додається). 

2. Визначити гуманітарний відділ уповноваженим органом управління 

закладами освіти, культури і спорту згідно мережі, визначеної п.1 даного 

рішення. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 31 сесії 8-го скликання    

Баранівської міської ради від 30 червня 2022 року №1747 «Про мережу 

закладів, організацій, установ, які входять до сфери управління 

гуманітарного відділу Баранівської міської ради». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з   

гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Сукманюк О.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 32 сесії 8-го скликання 

Баранівської міської ради 

Від 28.07.2022 року № 

 

Мережа установ освіти 

11 закладів загальної середньої освіти  

1. Баранівський ліцей №1 Баранівської міської ради 

1.1.Філія «Вірлянська початкова школа» Баранівського ліцею №1 

2. Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук 

2.1 Філія «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 

2.2. Філія «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 

3. Першотравенський ліцей 

4.  Полянківський ліцей 

5.  Кашперівський ліцей 

6.  Смолдирівська гімназія 

7.  Рогачівська гімназія 

8.  Явненська гімназія 

9.  Баранівська початкова школа 

10.  Острожецька початкова школа ім. О.В. Коростинського 

11. Суємецька початкова школа 

14 закладів дошкільної освіти: 

1. Баранівський ЗДО «Сонечко» 

2.  Вірлянський ЗДО «Сонечко» 

3.  Першотравенський ЗДО «Мрія» 

4.  Полянківський ЗДО «Ялинка» 

5.  Кашперівський ЗДО «Ромашка» 

6.  Мирославльський ЗДО «Струмочок» 

7.  Рогачівський ЗДО «Калинка» 

8.  Острожецький ЗДО «Дзвіночок» 

9.  Зеремлянський ЗДО «Буратіно» 

10.  Суємецький ЗДО «Теремок» 

11.  Баранівський ЗДО «Лесина казка» 

12.  Явненський ЗДО «Лісова казка» 

13.  Йосипівський ДНЗ 

14.  Старогутянський ДНЗ 

1 позашкільний заклад освіти: 

1. Баранівський міський Будинок дитячої творчості 

 1   Центр професійного розвитку педагогічних працівників: 

1. КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

 

1   Центр фінансово-господарського обслуговування: 

1. КУ «Центр фінансово-господарського обслуговування» Баранівської міської ради 
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Мережа установ культури та спорту 

1. Баранівська школа мистецтв Баранівської міської ради м.Баранівка вул.Соборна,38 

2.КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської ради м. Баранівка пров. 

Шкільний,1 

3. Полянківська селищна бібліотека с.Полянки вул.Промислова,1 

4.Вірлянська сільська бібліотека с.Вірля вул.Центральна,39  

5. Мирославльська сільська бібліотека с.Мирославль вул.Центральна,1 

6. Зеремлянська сільська бібліотека с. Зеремля вул.Вишнівецька,3 

7. Гриньківська сільська бібліотека с.Гриньки вул.Пушкіна,1  

8. Старогутянська сільська бібліотека с. Стара Гута, вул.Садова, 2 

9. Марківська сільська бібліотека с.Марківка вул.Першотравнева,35 

10. Рогачівська сільська бібліотека с.Рогачів вул.Новоград-волинська,70 

11. Суємецька сільська бібліотека с.Суємці вул.Дмитра Савчука,2 

12. Смолдирівська сільська бібліотека с.Смолдирів, вул.Лесі Українки,51 

13.Першотравенська селищна бібліотека смт.Першотравенськ, вул.Парфірова, 16  

14. КУ« Історико – краєзнавчий народний музей» Баранівської міської ради вул.Соборна,22  

15. Баранівський міський будинок культури ім. А. Пашкевича м.Баранівка вул.Соборна, 22 

16. Будинок культури смт.Полянка вул.Промислова 1/а 

17. Сільський клуб с.Вірля вул.Центральна,39 

18. Будинок культури с.Климентіївка вул.Центральна,4 

19. Будинок культури с.Мирославль вул.Центральна,2 

20. Сільський клуб с.Берестівка вул.Шуляківська,1 

21. Сільський клуб с.Жари вул.Баранівська ,9 

22. Сільський клуб с.Зеремля вул.Вишнівецька,3 

23. Сільський клуб с.Йосипівка вул.Щукіна,19 

24. Сільський клуб с.Табори вул.Садова, 2 

25. Будинок культури с.Кашперівка вул.Лесі Українки, 32 

26. Сільський клуб с.Гриньки вул.Пушкіна,2 

27. Сільський клуб с.Стата Гута вул.Садова, 2 

28. Будинок культури с.Марківка вул.Першотравнева, 35 

29. Будинок культури с.Рогачів вул.Новоград-волинська,70 

30. Будинок культури с.Суємці вул. Дмитра Савчука, 11 

31. Будинок культури с.Смолдирів вул.Лесі Українки, 51 

32. Сільський клуб с.Явне вул.Світанкова,15 

33. Сільський клуб с.Лісове вул.Баранівська, 25 

34.Першотравенський будинок культури ім. В.Д. Крищенка смт. Першотравенськ вул. 

Парфірова, 16 

35. Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа 

36. Міський стадіон 

37.Климентіївська сільська бібліотека с. Климентіївка 

38.Таборська сільська бібліотека с.Табори 

39.Жарівська сільська бібліотека с. Жари 

40.Явненська сільська бібліотека с.Явне 

41.Кашперівська сільська бібліотека с.Кашперівка 

42. Йосипівська сільська бібліотека с. Йосипівка 

43. Берестівська сільська бібліотека с. Берестівка 

 

 

Начальник гуманітарного відділу                                    Альона ЛОБОДЗІНСЬКА 

  



377 

 

44проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

32 сесія 8-го скликання 

 

28 липня 2022 року № 

 

Про заборону діяльності 

Української Православної церкви 

московського патріархату на 

території Бараніської міської ради  

 

Відповідно до статті 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою 

консолідації українського суспільства, недопущення розколу Баранівської 

міської громади на релігійному підгрунті, антиукраїнської діяльності, 

спекуляції на віруваннях мешканців, враховуючи відкриту проросійську 

пропаганду в храмах Української Православної Церкви, яка 

підпорядковуються патріарху московському кирилу: 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  міська рада:  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Заборонити на території Баранівської міської ради діяльність 

Української Православної Церкви московського патріархату, як 

такої, що несе загрозу національній безпеці України на період 

військового стану . 

2. Опублікувати дане рішення  на офіційному сайті Баранівської 

міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики. 

 

 

Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 

 


