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1. зАгАльнI положЕння
1.1. ЖИТОМИРСЬКvЙ сШLцАJьril,й tшHTp розвитку MTI4IfuIсАнАторного тиIry J\!41 (даrri у TeKcTi цього Статугу - жсIРД Ns41 або

дошкiльний навчальний заклад) - дошкiльний навчаJIьний заклад комбiнованого
типу (ясла-садок).

1.2. Повне.. найменування навч€шIьного закладу: житомирськI4I;
сIIЕцАльниIZ IE}ITP розвитку л4тини сАнАторного тиIту J,,{b41
скоРочене наЙменуванIш: ЖСtРД М41.

1.з. житомирськшl сшLцАJьI+Й IEHTP розвитку мтини
сАнАтОрногО тиIтУ Ns4 1 е правонаступником Житомирського спецiалъного
центрУ розвиткУ дитинИ санаторНого тигý/ }lb41, статуТ якогО був затверджений
рiшенням ЖитомирськоТ MicbKoi Ради J\9502 вiд 28.12.2а07р, перереестрований
10.04.2008 року та Житомирського спецiалiзованого дошкiльного навч€rльного
закJIаду санаторного тигý/ м41, стаryт якого був затверджений виконавчим
KoMiTeToM ЖитомирськоТ MicbKoT ради, реестрацiйний номер }lь132-ЖОЮ вiд
0б.03.2003р.

1.4. Щим Стаryтом визначаються мета та завданЕя, органiзацiйнi-правовi
засади дiяльностi, порядок формуваннrI та використання майна жсIрд J\ъ41,
механiзм фiнансування, а також iншi питаннj{ функцiонування жсIfД Ns41.

1.5. З моменry державноi реестрацiТ ЖИТОМИРСЬкLЙ сшtцдJьниIа
IЕFГГР РОЗВИТКУ Л4ТИНИ САНАТОРНОГО ТИIТУ J\b41 е юридичною
особою, мае вiдповiдниЙ (самостiйний) баланс, рахунки у Щержавнiй
казначейсъкiй сrryжбi УкраiЪи в м. Житомирi (в установах банкiв), печатку та
штамп зi своiм найменуваншIм та кодом ешпоУ, виступае учасЕиком
адrлiнiстративно-шравових, господарсъко-правових та цивiлъно-правових
вi,щrосин.

1.б_ жсIрд Ng41 може мати символiку зi cBoiM найменуванням на
усраiЪськiй MoBi, i"пrу атрибрику, зразки якоТ затверджуютъся нач€IJIьником
управлiння (департаrrленry) освiти Житомирсъкоi мiсъкоi Ради та ресструються
вi,щlовiдно до чиннсго законодавства.

1-7. жсLрд }lb41 у своiй дiяльностi керусться Констиryцiсю УкраiЪи,
Конвенцiею ооН пПро права дитини>, законами УкраiЪи: <Про ocBiTy>, <Про
дошсiлъну ocBiTp>, <<Про охорону дитинства), актами Президента УкраiЪ" ,u
кабiнеry MiHicTpiB Украiни, iншими законодавчими актами в га-пузi освiти i
охорони дитинства, актами профiлъного MiHicTepcTBa, iншlж цеЕтр€rльних
органiв виконавчот влади, рiшеннями мiсцевих органiв виконавчот влади та
органiв мiсцевого самовряД)aваннll, розпорядженнltми мiського голови, iншими
Еормативно-правовими актами, наказами управлiння (департаменту) освiти
Житомирськоi ради, цим Стаryтом.

1.8. Засновником хfl4ТоМИРСЬкоГо СIIЕISАJьноГо LEHTPY
розвиТку л4ТинИ сАIi{торного тиIтУ Nь41 е Житомирсъка мiсъка рада,
яса дiе вiд iMeHi територiальноТ громади м. Житомира, здiйснюе Гi фiнан.уuа""",
матерiалъно-технiчне забезгrеченнll, надас необхiднi будiвлi, iнженернi
комунiкацii, обладнання, органiзовус будiвництво i ремонт примiщень, ix
гюсподарське обслуговування тощо.
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1.9. ЖСIРД Ns41 пiдпорядковуеться виконавчому органу мiсцевого
самоврядування м. Житомира управлiнню (департаменry) освiти
Житомирськоi мiсъкоТ ради, що здiйснюс вiд iMeHi Засновника контроль за ii'
дiяльнiстю та iншi необхiднi функцii в межах надаЕих повноважень.

1.10. Юридична адреса ЖСIРД Ns41: 10020 м. Житомир, проспект Миру,
будинок М 20, код еДРПОУ 25304586.

2. мЕтА, прЕдмЕто ocHoBHI зАвдАння
дlяльностI, прАвА тА оБов,язки

2.|. Головною метою ЖСIЩД J\Ъ41 е забезпечення реалiзацii'права
|ромадян на здобуття дошкiльноi освiти, задоволення потреб громадян у наглядi,
доглядi та оздоровленнi дiтей, створення умов для ik фiзичного, розумового i
духовного розвитку, розвиток i формуваннrI здоровоi, конкурентоспроможноi у
майбутньому, творчоТ особистостi - повноправного члена свого спiвтовариства,

|ромадянина УкраТни.

2.2. Предметом дiяльностi ЖСIРД Jф41 е дошкiльна ocBiTa. Освiтня
дiяльнiсть дошкiлъного навчаJIьного закладу - цiлiсний процес, спрямований на
забезпеченнrI рiзнобiчного розвитку дитини дошкiльного BiKy вiдповiдно до fi
задаткiв, нахилiв, здiбностей, iндивiдуалъних, психiчних та фiзичних
особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкiльного BiKy
мор€tльЕих норм, набуття нею життевого соцiалъного досвiду.

2.З. Щlялънiстъ ЖСIРД }lb41 направлена на реалiзацiю основних завдань
доtшсiлъноТ освiти: реалiзацiя державноi полiтики в галузi освiти, пiднесення
гlрiоритету суспiльного дошкiльного виховання, збереження та змiцнення
фiзичного i психiчного здоров'я дiтей; формування ik особистостi, розвиток
творчих здiбностей та нахилiв, талантiв з невичерпними можливостями до
с€lморозвитку, самоосвiти, саморе€rлiзацiТ; вихованнrI у дiтей шанобливого
ставленнrI до Конституlдii УкраТни, державних символiв Украiни, почуття
гiщrостi, виховання шанобливого ставлення до родини, IIоваги до народних
традицiй i звичаiЪ, державноТ мови, нацiоналъних цiнностей украiнського народу
та iнших народiв i нацiй; забезпечення соцiалъноТ адаптацii та готовностi
продовжувати ocBiry, розвивати в дитинi духовнiсть як домiнуючий початок в
cTpyкTypi особистостi, своечасно виявляти та надавати квалiфiковану допомоry
тим дiтям, якi потребують корекцii здоров'я, порушенъ у фiзичному та

розуN{овому розвитку, здiйснення соцiально-педагогiчного патронату сiмей з

дiтьми, спiвпрацю з родинами вихованцiв, наданнr{ методичноi i консультативноi
допомоги сiм'ям, з€tлуIення батькiв до процесу виховання, навчання та

рабiлiтацiТ дитини, взаемодiя з громадськими органiзацiями з метою сприяннrI
всебiчному розвитку дiтей, якi потребуютъ корекцiТ фiзичного та (або)

розр{ового розвитку, провадження експериментчtльноТ та iнновацiйноТ
дiялъностi.

2.4. ЖСIРД Ns41 приймае рiшення i здiйснюе дiяльнiсть в межах
коrчшетенцiТ наданоi: чинним законодавством Украiни, рiшеннями органiв
мiсцевого самоврядування MicTa Житомира, рiшеннями засновника, нак€вами
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управлiння (департаменту) освiти Житомирськоi
Стаryтом.

2.5. ЖСLРД Ns41 несе вiдповiдалънiстъ перед
державою за:

2.5.t. Реалiзацiю головних завдань дошкiльноi освiти, визначених Законами
УкраiЪи "ПрО дошкiльну ocBiTy", <<Про ocBiTy>>, ПоложеннlIм про дошкiльний
навч€шьний заклад УкраiЪи, ПоложенЕям про центр розвитку дитини, базовим
компqIIентом дошкiльноТ освiти, даним Статутом.

2.5.2. ЗабезпеЧеннrI рiвнЯ дошкiльНоТ освiтИ у межах державних вимог до iT

мlсько1 ради та даним

особою, суспiлъством i

матерl€tльно-

змiсry, рiвня i обсяry.
2. 5.3.ЩотриманнrI фiнансовоТ дисциплiни та збереження

технiчноi бази.
2.5 .4 .,Щотримання безпечних )rмов освiтнъоi дiяльностi.
2.6. ЖСLРД J\b41 мае право: корисryватися пiльгами, що передбаченi

чиЕниМ законодавством; формувати штатний розпис, якпЙ затверджуеться
Еачальником управлiння (департаменту) освiти Житомирськоi мiсъкоТ ради на
ocEoBi Типових штатних нормативiв дошкiлъних навчапьних закладiв,
зЕtтвердж9них нак€}зом MiHicTepcTBa освiти i науки; встановлювати розмiри
MaTepia_llbнoгo заохоченIlя у межах власного кошторису; зашрошувати на робоry
спецiалiстiв на умовах трудового договору; бути розпорядником рухомого та
нqр)D(омого майна вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи та власного
статуц., мае iншi права вiдповiдно до чинного законодавства.

2.7. Взаемовiдносини мiж жсLрД J\941 та юридичними i фiзичними
особами здiйснюються у вiдповiдностi з чинним законодавством.

2-8. жсIрд JФ41 забороrrяеться утворення та дiяльнiсть органiзацiйних
GTpylffyp полiтичних партiй, а також релiгiйних органiзацiй i военiзованих
форIчrувань.

3. комплЕкт}rвАння жсцрд }lb41
З.1. Тип, структура та порядок комплектування ясельних та дошкiльнихIрп визначаеться управлiнням (дегlартаментом) освiти ЖитомирськоТ MicbKoT

рqш на ocнoBi нормативних документiв УкраiЪи про ocBiTy, виходячи з наrIвного
цжтпнгенry дiтей дошкiльного BiKy, напрямiв ocBiTHboT дiяльностi закладу,
лобору педагогiчних кадрiв, фiнансового забезпечення.

3-2.Групи у ЖСIРд }lb41 можуть комплектуватися за вiковою, сiмейною
(рощшlою) та iншими ознаками з урахуванням нахилiв, здiбностей та iHTepeciB
пirей, стану ik здоров'я, побажанъ батъкiв або осiб, якi ik замiнюютъ, вiдповiдно
пр Еормативiв наповнюваностi, санiтарно-гiгiенiчних норм i правил утримання
йей у дошкiльних навчальЕих закJIадах.

3.З.ffошкiльний навч€tльЕий заклад розрахований на 289 мiсцъ, 15 вiкових
]шп.

3-4. Групи загаllьного розвитку у жсIрД }lb41 комплектуються за вiковими
trнаками, групи компенсуючого тигrу для дiтей iз порушенням мовлення, групи
щя дiтей з порушеннями опорно-ру(ового апарату за дiагнозами згiдно з
шшсновком (довiдкою) психолого-медико-педагогiчнот консулътацiт,



ТерI-rгорiального лiкува-гlьно-профiлактичного закJIаду. Санаторна група дJu{
ЦlтеЙ з хронiчними неспецифiчними захворюваннями органiв диханIuI
комILпектуетъся на пiдставi рiшення територiалБних лiкуватrъно-профiлактичних
зашlадiв за направленнrIм мiсцевого органу управлiння освiтою.

З.5. У ЖСIЩД Jф41 функцiонують групи загального розвитку та групи
компенсуючого тишу для дiтей з пqрушенням мовлення, порушенням опорно-
р)D(ового апарату, санаторна група для дiтей з хронiчними неспецифiчними
зil<ворюваннями органiв диханЕя та можуть функцiонувати групи для дiтей iз
зац)имкою психiчного розвитку.

3.б. ЖС[РД N941 може мати групи для дiтей вiд 1 до 3 poKiB, групи для
дtтей BiKoM вiд 3 до б (7) poKiB з денним перебуванням.

З.7. У ЖСLРД }lb41 можутъ створюватися
перебування дiтей та iнклюзивнi групи.

групи короткотривагIого

3.8. Наповнюванiсть груп дiтьми вiдповiдае вимогам чинних нормативних
доцrментiв про дошкiльну ocBiry та становить: дJIя дiтеЙ BiKoM вiд 1 до 3 poKiB -
до 15 дiтей; для дiтей BiKoM вiд 3 до б (7) poKiB - до 20 дiтей, для дiтей iз
шорушенняим мовлення-до 10-12 дiтей,з порушеннjIм опорно-р)rхового апарату
-до 10 дiтей.

З.9. Зарахування дiтей до ЖСIРД J\b41 до црyп загапъного розвитку
здЙснюеться на пiдставi: зz}яви батькiв або осiб, що ik замiнюють, на iм'я
завiryвача дошкiльним навчЕIJIъЕим зак.IIадом, медичноi довiдки про стан
Здоlюв'я та довiдки дiльничного лiкаря гrро епiдемiологiчне оточення, свiдоцтва
про народженЕя дитини.

3.9.1. Щля зарахуваншI дiтей до групи компенс)rючого типу необхiднi
ДОДаТково: висновок психолого-медико-педагогiчноТ консулътацii,
Тери'горiа_гlьного лiкувально-профiлактиtlного закJIаду, направлення управлiнrrя
(департаменту) освiти ЖитомирськоТ MicbKoi ради.

3.9.2.Зарахування дiтей до ЖСIРД },lb41 проводиться протягом року.
ПеРеведення дiтей iз однiеТ вiковоi групи до iншоТ, форlllгу"ання новостворених
груп здiйснюетъся як правило наприкiнцi навчшtъного року.

З.10. За дитиною зберiгаеться мiсце у ЖСtРД NЬ41 у iT хвороби,
осiб, якi ixкарантину, санаторного лiкування, Еа час вiдгryстки батькiв

замiнюютъ, а також у лiтнiй оздоровчий перiод (75 днiв).
З.l 1. Вiдрахування дiтей iз ЖСtРД JФ41 здiйснюеться: на пiдставi

Медичного висновку про стан здоров'я дитини, за бажанням батькiв або осiб, якi
[х замiнюють, у разi несплати без поважних причин батъками або особами, якi
lx замiнюють плати за харчування дитини протягом двох мiсяцiв, про що
повiдомляються батьки письмово не менш як за 10 календарЕих днiв.

З.11.1. Вiдрахування може бути оскаржене до управлiння (департаменry)
освiти ЖитомирсъкоТ MicbKoi ради протягом одного к€rлендарного мiсяця з дня
DТриманЕя письмового повiдомлення вiд керiвника дошкiлъного навч€uIъного
закJIаду.

З.|Z. Педагогiчнi працiвники ЖСlРД J&41 здiйснюють соцiально
гrеДагогiчниЙ патронат вiдповiдно до iнструктивно- методичних листiв

разi
або



MiHicTepcTBa освlти 1

законодавством.
3.13. у жсtрд

центру для наданнrI

науки УкраiЪи, а також у порядку визначеному чинним

J\b41 може бу." органiзована робота консультацiйного
всебiчноТ допомоги сiм'ям, якi виховують дiтей вдома.

4. рЕжим роБоти жсцрд ль41

.4.1. ЖСLРЩ Nч41 Irрацюе за п'ятидеЕним робочим тижнем.

4.2. Вихiднi днi: субота, недiля та святковi i неробочi днi встановленi
чинним законодавством.

4.З. Щодеrтний графiк роботи ЖСIРД J\b41 настугtний: групи з 10,5

годинним режимом роботи працюють з 7.З0 до 18.00 год. Групиз \2 годинним

режимом роботи працюють з 7.00 год. до 19.00 год.

5. оргАнIзАцIя житт€дtяльностI дтЕЙ у жсцрд Nь41
5. 1 . Навчальний piK у ЖСIРД Jф41 починаеться 1 вересня i закiнчуеться З 1

ц)авнrI наступного року.
5.1.1. З 1 червня до З1 серпня щорiчно (оздоровчий перiод) у ЖСIЩД Jф41

проводиться оздоровлення дiтей.
5.2. ЖСIРД J\b41 здiйсrлое свою дiяльнiсть вiдповiдно до рiчного rrлану,

frсй скJIадасться на навч€шьний piK та на перiод оздоровлення.

5.3. ГIлан роботи ЖСIРД J\b41 схв€LIIюеться та погоджуеться згiдно чинного
законодавства.

5.З.1. ГIлан роботи ЖСrРД J\b41 на оздоровчий перiод схвzIIIюеться та
шогоджуеться згiдно чинного законодавства.

5.4. У ЖСIРД Ns41 навчаншI та вихованнjI, як правило, проводиться
державною - украiЪською мовою з урахуванням вимог Конституцii УкраТни та
тIинного законодавства.

5.5. Навчально-виховний Irроцес у ЖСIРД J\b41 здiйснюеться за
пIюIрамами, навчаlrьно-методичними посiбниками затвердженими в

установленому порядку.
5.6. ЖСIРД J\Ъ41 може органiзовувати освiтнiй шроцес за прiоритетними

Еапрямами.
5.7. ЖСIЩД Jф41 може надавати додатковi ocBiTHi посJIуги на умовах та в

порядку визначеЕому чинним законодавством.

б. оргАнIзАцlя хАрч}rвАння дIтЕЙ у жсцрд лЕ41
б.1. ЖСIРД jф41 забезпечус збалансоване харчування дiтей, необхiдне для

Тх нормалъного росту i розвитку iз дотриманням натурulльного набору продуктiв,
визначених у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.

6.2. Забезгrечення продуктами харчування ЖСtРД J\Ъ41 здiйснюетъся
постачальниками: фiзичними i юридичними особами з доц)иманням вимог
IIиЕЕого законодавства щодо безпечностi та якостi продуктiв харчування тощо.
Прощrкти харчування поставJuIються на пiдставi угод (договорiв) укладеЕих
вi,щlовiдно до чинного законодавства.



б.3. У ЖСIРД J\Ъ41 встановлено трирz}зове харчування дiтей: снiданок, обiд,
вечеря.

6.4. Щiти, якi перебувають у ЖСtРД j\Ъ41 короткотрив€tIIо - до чотирьох
годин, харчуванням не забезпечуються.

6.5. Вiдгrовiдалънiстъ за якiстъ продуктiв харчування покJIадастъся на

фiзичнi i юридичнi особи, якi постачають продукти. Контроль за вiтамiнiзацiею
стрlв, закJIадкою продуктiв харчування в котел, кулiнарноrо обробкою, виходом
страв, смаковими якостями Тжi, технологiею пригоryвання сц)ав, санiтарним
станом харчоблоку, правильнiстю зберiгання, дотриманЕям TepMiHiB реалiзацiТ
продуктiв покJIадаетъся на медичних шрацiвникiв, KyxapiB, комiрника та
керiвника ЖСI_РЩ JЪ41.

7. мЕдиlIнЕ оБслуговувАння дIтЕЙ у жсцрд м41
7.1. Медичне обслуговування дiтей здiйснюеться на безоплатнiй ocHoBi

медичними працiвниками, якi входятъ до штату ЖСIРД J\Ъ41 або вiдповiдних
закладiв охорони здоров'я.

7 .2. Медичний персон€шI здiйснюе лiкувшrьно-профiлактичнi заходи, в тому
числi проведення обов'язкових медичних оглядiв, контроль за станом здоров'я,

фiзичним розвитком дiтей, органiзацiею фiзичного вихованнrI, загартуванням,
доц)иманшIм санiтарно-гiгiснiчних норм та rrравил, режимом та якiстю
харчування.

7.3. ЖСLРД J\Ъ41 надае примiщення i забезпечуе належнi умови для роботи
медичного персонЕtлу та проведення лiкувально-оздоровчоi, корекцiйноi роботи.

8. )rчАсники нАвчАльно_виховного процЕсу
8.1. Учасниками навчапьно-виховного процесу у ЖСIРД JЮ41 е: дiти

(ясельного) дошкiльного BiKy, керiвник (завiдувач), вихователь - методист,
педагогiчнi працiвники, медичнi працiвники, помiчники вихователiв, iншi
працiвники, батьки або особи, якi iх замiнюють.

8.2. На посаду педагогiчного працiвника ЖСLРД N941 приймаетъся особа,
яка мае вищу педагогiчну ocBiTy, забезпечуе результативнiсть та якiсть роботи,
а також фiзичний t психrчний стан якоТ дозволяе виконувати професiйнr
обов'язки.

8.3. За успiхи у роботi встановлюютъся форми матерiального та морztпъного
заохочення: подяки, грамоти, премiТ, надбавки та iншi заохочення порядок
надання i обсяг яких визначаються у вiдповiдностi з колективним договором та
чинним законодавством.

нормативно-
внутрiшнього

8.4. Трудовi вiдносини реryлюються закоЕодавством Украiни про lrрацю,
законами УкраiЪи "Про ocBiTy", "Про дошкiльну ocBiTy" iншими
правовими актами, прийнятими вiдповiдно до них, правилами
трудового розпорядку i посадовими (робочими) iнструкцiями.

Biiдповiдно

8.5. Педагогiчнi працiвники мають право:

8.5.1 .На вiльний вибiр педагогiчцо доцiлъних форм, методiв i засобiв роботи
з дlтъми.



8.5.2. Брати у{асть у роботi органiв самоврядування закладу.
8.5.з. На пiдвищення квалiфiкацiТ, участь у методичних об'еднаннях,

нарадах тощо.
8.5.4. Проводити в установленому порядку науково-дослiдну,

експериментапьну, пошукову роботу.
8.5.5. Вносити пропозицiТ щодо полiпшення роботи ЖСLРЩ J\Ъ41.

8.5.6. На соцiальне та матерiальне забезпечення вiдповiдно до
законодавства.

8.5.7. Об'еднУватиея у професiйнi спiлки та бути членами iнших об'еднанъ
громадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством.

8.5.8. На захист професiйноТ честi та власноТ гiдностi.
8.5.9. Мають iншi права, що не суперечать законодавству УкраТни.
8.6. Педагогiчнi працiвники зобов'язанi:
8.б.1. Виконувати вимоги Статуту, посадову iнструкцiю, дотримуватися

ПРаВИл внУтрiшнього трудового розпорядку, умов трудового договору, чинного
законодавства УкраiЪи тощо.

8.6.2. Щотримуватися педагогiчноi етики, норм загаJIьнолюдськоi моралi,
поважати гiднiстъ дитини та iT батъкiв.

8.б.3.ЗабеЗПеЧУвати емоцiйний комфорт, захист дитини вiд будь-яких форм
ек,сплуатацiТ та дiй, якi шкодятъ fi здоров'ю, а також вiд фiзичного та
психологiчного насилъства.

8.6.4. Брати rIасть у роботi педагогiчноТ ради та iнших заходах, гrов'язаних
з пiдВищенняМ професiЙногО рiвня, педагогiчноТ майстерностi,
заг€LгIьнонацiональноi культури.

8. 6. 5 .Виконувати накази та розпорядження керiвництва.
8.б.6.МаЮтъ iншi обов'язКи, вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.
8.7. Педагогiчнi та iншi працiвники приймаються на роботу до ЖСLРД М41

завiдувачем враховуючи вимоги чинного законодавства.
8.8. ПРаЦiвники ЖСIРД J\Гч41 несутъ вiдповiдальнiсть за збереження життя,

фiзичне i психiчне здоров'я дiтей згiдно з чинним законодавством.
8.9. ПРацiвники ЯtСtРД Ns41 проходять перiодичнi медичнi огляди

вiдповiдно до чинного законодавства.
8.10. Педагогiчнi працiвники дошкiльного заклаДУ пiдлягаютъ атестацiТ яка

здiйснюетъся, як tIравило, один раз на п'ять poKiB вiдповiдно до Типового
положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв УкраiЪи.

8.11. ПеДагОгiчнi та iншi працiвники звiльняються з роботи вiдповiдно до
чинЕого законодавства.

8.12. Щитина у сферi дошкiльноТ освiти мае право на:
8.12.1.БеЗпечнi та нешкiдливi дJuI здоров'я умови утриманш{, розвитку,

вlD(овання i навчання.
8.|2.2. Захист вiд будь-якоi iнформацiТ, пропаганди та агiтацii, що завдае

шкоди Ti здоров'ю, моральному та духовному розвитку.



8.|2,.З. Захист вiд будь-яких фор, експIý/атацii та дiй, якi шкодять здоров'ю
дитини, а також фiзичного та психiчного насильства, приниження ii гiдностi.

8.12.4. Безоплатне медичне обслц.говуваншI.
8.L2.5. Здоровий спосiб життя.
8-|2.6, Мае iншi права установленi чинним законодаватвом.
8.13. Батьки або особи, якi ik замiнюють мають право :

8.13.1.Обирати i бути обраними до органiв громадсъкого самоврядуваннrI
дошкlльного навч€шьного закJIаду.

8.|з.2. Звертатися до завiдувача дошкiлъного навч€шrьного закладу,
вiдповiдних органiв управлiння освiтою, громадсъкого самоврядування з питань
розвитку, виховання i навчання своiх дiтей.

8.1з.3. Брати участь в покращеннi органiзацii навч€lJIьно-виховного rтроцесу
та змiцненнi матерiалъно -технiчноТ б ази з акладу.

8. 1 3.4. Вiдмовлятися вiд запропонованих додаткових ocBiTHix послуг.
8.13.5. Захищати законнi iнтереси cBoix дiтей у вiдповiдних державЕих

органах i судi.
8.14. Батьки або особи, якi ik замiнюють, зобов'язанi:
8.14.1. Виховувати у дiтей любов до Украiни, поваry до нацiональних,

iсторичних, культурних цiнностей Украiъського народу, дбайливе ставлення до
довкiлля.

8.14.2. Забезпечувати умоВи для здобуття дiтьми старшого дошкiльного BiKy
дошкiльноi освiти за будь-якою формою.

8.14.3. Постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей,
створювати н€lJIежнi умови для розвитку ik природних задаткiв, нахилiв та
здiбностей.

8.14.4. Поважати честь i гiднiсть дитини, працiвникiв ЖСI_рд J\ъ41.
8.14.5. ВиховуватИ У дитинИ працелЮбнiсть, шанобливе ставлеЕня до

старших за BiKoM, державноТ мови, регiональних мов або мов меншин i рiдноТ
мови, до народних традицiй i звичаiЪ.

8.14.6. СвоечасНо вносиТи платУ за харчУваннЯ дитинИ в ЖСLРfi jФа1 у
встановленому порядку.

8-14.7. Своечасно повiдомJUIти закJIад про можливу вiдсутнiсть або хворобу
дитини.

8.14.8. Слiдкувати за станом здоров'я дитини.
8.14.9. Маютъ iншi обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства.

9.упрАвлIння хtсцрд ль41
9.1. Управлiння жсIрД }lb41 здiйснюетъся управлiнням (департаментом)

освiти Житомирськоi MicbKoi ради.
9.2. Безпосередне керiвництво роботою жсtрД J\b41 здiйснюе його

керiвник (завiдувач), який
управлiння (департаменту)

призначасться i звiлъняеться
освiти ЖитомирсъкоТ MicbKoi

з посади начuUIьником

ради.



-.....-

9.2.|. На посаду завiдувача може претендувати особа, яка е громадянином
УкраiЪи, мае вищу педагогiчну ocBiry, загаJIьний стаж педагогiчноТ роботи у
сферi дошкiлъноТ освiти не менше З-х poKiB, а також органiзаторсъкi здiбностi, та
стан здоров'я якоТ не перешкоджае виконанню професiйних обов'язкiв.

9.З. Завiдувач ЖСI_РД J\Ъ41:

9.3.1. Вiдповiдае за реалiзацiю завдань дошкiлъноТ освiти, визначених
Законом Украiни "Про дошкiльну ocBiTy", та забезпечення рiвня дошкiльноi
освiти у йежах державних вимог до ii змiсту i обсяry.

9.З.2. Здiйснюс керiвництво i контроль за дiяльнiстю ЖСIРД Jф41

9.З.З. Щiе вiд iMeHi ЖСIРД Ns41, представляс його в ycix державних та
iнших органах, установах i органiзацiях, у зносинах з фiзичними i юридичними
особами, укладас угоди з юридичними та фiзичними особами з урахуванням
вимог наказiв управлiння (департаменту) освiти Житомирськоi MicbKoi ради.

9.З.4. Розпоряджаеться в установленому порядку майном i коштами ЖСLРД
Ns41 i вiдповiдас за дотримання фiнансовоi дисциплiни та збереження
матерiально-техЕiчноТ бжи дошкiльного Еавч€tпьного закладу.

9.3.5. Приймае на роботу та звiльняе з роботи працiвникiв ЖС[РЩ Nч41 .

9.З.6. Видае у межах своеi компетенцii накази та розпорядження, контролю€
ix виконання.

9.З.7. Розробляе штатний розпис, який затверджуетъся нач€шьником

улРавлiння (департаменту) освiти Х{итомирськоТ MicbKoT ради.
9.3.8. Контролюе органiзацiю харчування i медичного обслуговування

дlтеи.
9.З.9. Затверджуе правила внутрiшнъого трудового розпорядку, посадовi

iнструкцii працiвникiв за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM (трудовим
колективом).

9.З.|0. Забезпечуе дотримання санiтарно-гiгiенiчних, протипожежних норм
i правил, технiки безпеки, охорони працi, вимог безпечноТ життсдiяльностi дiтей
i працiвникiв.

9.3.11. Контролюе вiдповiднiсть застосованих форr, методiв i засобiв

розвитку, виховання i навчання дiтей Iх вiковим, психофiзiологiчним
особливостям, здiбностям i потребам.

9.3.12.Пiдтримуе iнiцiативу щодо вдоскон€rлення ocBiTHboT роботи, заохочуе
творчi пошуки, дослiдно-експеримент€tпъну роботу педагогiв.

9.З.lЗ.Органiзовуе рiзнi форми спiвпрацi з батъками або особами, якi ik
замiнюють.

9.З.I4. Вiдповiдае за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпеченЕя

фiксування фактiв здiйснення Bcix господарських операцiй у первинних
документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом
встановленого TepMiHy, €}JIе не менше трьох poKiB.

9.З.15. Створюе необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерсъкого
облiку, забезпечус неухилъне виконацня BciMa пiдроздiлами, службами та
працiвниками, причетними до бухгалтерсъкого облiку, правомiрних вимог
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бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та поданшI до облiку
первинних документlв.

9.З.16. Щороку звiтуе про навч€lJIьно-виховну, методиt[ну, економiчну i
фiнансово-господарську дiялънiстъ дошкiльного навч€шъЕого закJIаду на
заг€шьних зборах (конференцiях) колективу та батъкiв, або осiб, якi iх замiнюють.

9.4. Повноваження та функцiональнi обов'язки головного бухгалтера, iнших
працiвникiв бухга_штерсъкоТ служби визначаються вiдповiдно до чинного
законЬдавства.

9. 5 . Постiйно дiючий колегiалъний орган у ЖСIРЩ Nч4 1 - педагогiчна рада.
9.б. Що скjIаду педагогiчноi ради входятъ: завiдувач, педагогiчнi працiвники,

медичнi працiвники, iншi спецiалiсти. Можуть входити голови батькiвських
KoMiTeTiB. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники
громадських органiзацiй, педагогiчнi працiвники загzulьноосвiтнiх навчuшьних
закладiв, батъки або особи, якi Тх замiнюють.

9.7. Головою педагогiчноТ ради е завiдувач ЖСIЩЩ Nч41.

9.8. Педагогiчна рада ЖСIfД J\Ф41:

9.9.1.Розглядае питаннrI навч€шъно-виховного процесу в дошкiльному
навч€lJIьному закладi та приймае вiдповiднi рiшення.

9.9.2. Органiзуе роботу щодо пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних
працiвникiв, розвитку ik творчоТ iнiцiативи, впровадження досягненъ науки,

' передового педагогiчного досвiду.
9.9.3. Визначае rrлан роботи дошкiльного навчuшьного закладу та

педагогiчне навантаження педагогiчних працiвникrв.
9.9.4. Затверджуе заходи щодо змiцнення здоров'я дiтей.
9.9.5. Обговорюе питаннrI пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних

працiвникiв, розвитку ikHboi творчоТ iнiцiативи, вIIровадженшI у навчЕLпьно-

виховний процес досягяень науки i передового rтедагогiчного досвiду.
9.9.6. Анаrriзуе проведеннr{ експерименталъноI та iнновацiйноi дiяльностi у

дошкiльному навчаJIъному закладi.
9.9.7. Визначае шJIяхи спiвпрацi дошкiлъного навчаirъного закjIаду з сiм'ею.
9.9.8. Розглядае питання мор€Lльного та матерiального заохоченшI

працiвникiв дошкiльного навч€tгIьного закJIаду.

9.9.9. Заслуховуе звiти педагогiчних працiвникiв, якi проходятъ атестацiю.
9.9.10. Затверджуе план пiдвищеннrl педагогiчноТ (фаховоi) майстерностi

педагогiчних працiвникiв.
9.9.11. Розглядас iншi питанця, визначенi ПоложеннrIм про дошкiльнi

навчапьнi заклади.

9.10. Робота педагогiчноi ради плануеться довiльно вiдповiдно до гlотреб

дошкiльного навч€шъного закладу.

9.10.1.Кiлькiсть засiдань rrедагогiчноТ ради становитъ не менше 4 разiв на
piK.
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9.1 1. Органом цромадського самоврядування ЖСtРД J\b41 е заг€Lllънi збори

9.1 1.1. Кiлькiсть )л{асникiв загальних зборiв працiвникiв закладу та батькiв
мас складати не менше 2lЗ вiдiх загальноi чисельностi. Рiшення заг€шъних зборiв
приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд загальноТ кiлъкостi присутнiх.

9.||.2. Загальнi збори (конференцiя) трудового колективу пpaBoMipHi, якщо
в iхнtй роботi бере у{астъ не менше 2lЗ вiд загалъноi (фактичноi) чиселъностi
працiвникiв ЖСlРД JЮ41. Рiшення приймаеться простою бiлъшiстю голосiв вiд
присутнiх на зборах працiвникiв.

9.1 1 .3. Про загальнi збори трудового колективу працiвники ХtСLРЩ J\Ъ41 та
iншi учасники мають бути повiдомленi адмiнiстрацiею завчасно - не пiзнiше нrж
за 10 кЕrпендарних днiв до дня проведення таких зборiв.

9.||.4. При проведеннi заг€шIьних зборiв rIасниками форrпryеться порядок

денний, обираються голова та секретар зборiв.
9.|2. Право скJIикати загалънi збори (конференцiю) маютъ: голова ради

ЖСIРД Jф41, не менше третини (1/3) вiд загальноi кiлькостi працiвникiв;
профспiлковий KoMiTeT; завiдувач ЖСtРД J\b41; засновник (його уповноважений
орган); не менше третини вiд представникiв батькiвських KoMiTeTiB груп.

9.13. Загальнi збори батькiв i трудового колективу:

9.1З.l.Обирають раду ЖСIРД Ns41, Ti членiв i голову, встановлюютъ
термiни i1' повноважень.

9.|З.2. Засrгуховуютъ звiт керiвника ЖСI]РД Jф41, голови ради з tIитань
статутноi дiялъностi дошкiлъного навчапъного закладу, даютъ iй оцiнку шляхом
таемного або вiдкритого голосування.

9.IЗ.3. Розглядаютъ питаннr{ навчапьно-виховноТ, методичноТ та

фiнансово-господарсъкоi дiяльностi дошкiлъного навч€Iпьного закJIаду.

9.|З.4. Затверджують ocHoBHi напрями вдосконЕIпення роботи i розвитку
дошкlльного навч€tльного закJIаду.

9.|4. Загальнi збори трудового колективу:
9.I4.|. Засr5.ховують звiт керiвника ЖСIЩД Ns41 i голови ради щодо

дiяльностi дошкiлъного навч€Ilrьного закJIаду.
9.|4.2. Обирають голову та членiв гrервинноi органiзаrдii профспiлки

(профспiлкового KoMiTeTy) вiдповiдно до чинного законодавства.
9.|4.З. Схвалюють колективний договiр, змiни i доповненнrI до нього.
9.|4.4. За поданнrIм керiвника ЖСЦРД Jft41 затверджуютъ правила

внутрiшнъого (трудового) розпорядку.
9.|4.5. Розглядаютъ питання навч€lJIьно-виховноТ,

фiнанс ово-господарськоI дiяльностi ЖСI_РД J\Ъ4 1 .

9.|4.6. Затвердхсуютъ основн1 напрями вдосконttJIення
навч€lJIъно-виховного процесу, розглядають iншi найважливiшi напрями

дiяльностi ЖСLРД J\b41.
9.74.7. В межах чинного законодавства гrриймаютъ рiшення про

стимулювання працi керiвника та iнших педагогiчних працiвникiв ЖСI_РД Je41.

методично1
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9.14.8. Приймають iншi рiшення та розгjUIдають iншi питанЕrI в межах
чинного законодавства УкраiЪи.

9.15. У перiод мiж загалъними зборами дiе рада дошкiльного навчаJIъного
закладу.

9.15. Кiлькiсть засiдань ради визначаеться за потребою.
9.16. Засiдання ради дошкiльного навч€tлъного закJIаду е правомiрним, якщо

в нъомУ бере )л{астЬ не менше двох третин Ti членiв (працiвники закJIаду, батьки,
засновЁик, спонсори та iншi).

9.17. РаДа ЖСI+Д j\Ъ41 органiзовуе виконання рiшень загrшьних зборiв,
розглядас питання полiпшення умов для здобуття дошкiльноi освiти, змiцнення
матерiально-технiчноi бази, поповнення й використання бюджету дошкiльного
навчапъного закладу, погоджуе змiст i форми роботи педагогiчнот освiти батъкiв.

9.18. ПоложенЕя про раду дошкiльного навч€шьного закJIаду затверджуеться
нак€}зом завiдувача Жсtрд м41 з урахуванням вимог чинного законодавства.

9.19. У центРi може утворюватисЯ i дiятИ пiклувальна рада - орган
самоврядування, який формуеться з представникiв органiв виконавчоi влади,
пiдприемств, установ, органiзацiй, навчальних закладiв, ОЩРеМlD( |ромадян з
метою заIIr{ення громадськостi до розв'язання проблем освiти, cTBopeHHrI
сприятливих умов для ефективноi роботи ЖСIРДJ\Ъ41.

9.19.1. Пiклув€tllьна Рада (у склад\ 7-|5 осiб) утворю€ться за рiшенням
загаllьних зборiв або ради ЖСIРД JЪ41.

9.|9.2. Члени пiклувальноТ ради обираються на загuшьЕих зборах
працiвникiв ЖСI_Рд Jф41 i виконують своi обов'язки на громадських засадах.

9.|9.з . очолюе пiклувальну раду голова, якиЙ обираеться шJUIхом
голосуваннrI на засiданнi ради з числа ii членiв.

9-19.4. Засiдання ради проводиться в разi потр еби, але не менш як чотири
рази на piK.

9.20 - у жсtРд J\ъ41 може створюеться батъкiвсъкий KoMiTeT iз батъкiв
(осiб, що ik замiнюють), що дiе на пiдставi та у порядку визначених у положеннi
про нъого вiдповiдно до чинЕого законодавства.

10. ммно жсцрд м41
10.1. Майно жсIрД J\ъ41 надано засновником дJUI здiйснення стаryтноТ

дiяльностi i належить жсtрД Ns41 на правах оперативного управлiння
вiдповiдно до чинного закоЕодавства.

10.2. Майно жсrрД Ns41 складаютъ ocHoBHi фонди та оборотнi засоби, а
також iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться в балансi.

10.з. Матерiально-технiчна база дошкiльного навч€lJIьного закJIаду
складаетъся з будiвель, споруд, землi, комунiкацiй, обладнання, iншого рухомого
i нерухомого майно, Що перебувас в його корисryваннi, розпоряд*.""i.

10.4. ЖСtРД М41 Мас право: на придбання необхiдного обладнання та
iнших матерiальних pecypciB; корисryватися посJIугами будь-якого
пiдприсмства, установи, органiзацiТ або фiзичноi особи.

l0.5. ЖСtРД Jф41 мае право утримувати i модернlзувати власну
матерiально-технiчну базу.
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10.б. ЖСtРД JЮ41 користуеться примiщеннями, обладнанням i вiдведеною
територiею, розпоряджаеться ними у межах чинного законодавства та Статуry.

10.7. ЖСtРД Jф41 вiдповiдно до чинного закоЕодавства користу€ться
землею, iншими природними ресурсами i несе вiдповiда-llънiсть за дотриманнrI
вимог та норм з ik охорони.

t0.8. Передача в оренду, надання за кошти чи безкоштовно в тимчасове
користуваннrI, закрiплених за ЖСLРД Ns41 на правi оперативного управлiння
будинкiв, споруд, ycTaTKyBaHrr I, обладнаннr{, та iнших матерiальних цiнностей, а

також списання ik з балансу вiдбуваеться за погодженням з )дIравлiнням
(департаментом) освiти в порядку, встановленому Засновником вiдповiдно До

чинного законодавства, насамIIеред з урахуваЕням норм Закону Украiни кПро

дошкiльну ocBiry>>.

10.9. Виrr}rчення основних фондiв, оборотних засобiв та iншого майна
ЖСIРД J\Ъ41 проводиться лише у випадках,
законодавством.

передбачених чинним

10.t0. Збитки, завданi ЖСIРД J\Ъ41 внаслiдок порушення iT маЙнових прав

iншими юридичними та фiзичними особами, вiдшкодовуютъся вiдповiдно До

чинного законодавства.

1 1. ФIнАнсово_господАрськА ляльнIсть жсцрд Nь41

1 1 .1 . Щжерелами фiнансуваннJt ЖСIРД Ns41 е кошти:

11.1.1. Засновника.
I|.L.2. Кошти мiського бюджету, що надходятъ у розмiрi, передбаченому

нормативами фiнансування.
11.1.3. Батькiв або осiб, якi ik замiцюють.
11.1.4. Кошти або майно, що надходять безоплатно або у виглядi

безповоротноi фiнансовоi, матерiа_гlьноТ, гуианiтарноi допомоги, добровiльнi
пожертвуваЕня, благодiйнi грошовi i цiлъовi внески пiдприсмств, установ,
органiзацiй i oKpeM}D( громадян.

11.1.5. Кошти , що надходять вiд батькiвськоi плати.

l1.1.б. Iншi надходження, не забороненi чинним законодавством.

l|.2. Реестрацiйний фозрахунковий) рахунок ЖСLРД }lb41 в органi

Щержавноi казначейськоТ служби УкраiЪи в м. Житомирi вiдкриваетъся у
встановленLгх законодавством випадках.

11.3. ЖСIРД J',{b41 мае право на придбання та оренду необхiдного
обладнання та iнших матерiалъних pecypciB, користуватися послугами будь-
якого пiдприемства, установи, органiзацii або фiзичноТ особи; фiнансувжи За

рахунок власЕих надходжень заходи, що сприяють полiпшенню соцiально-
побутових умов колективу.

1|.4. Статистична звiтнiсть про дiяльнiсть ЖСtЩД J\b41 здiйснюеться у
порядку та формах вiдповiдно до чинного законодавства.

11.5. У ЖСtРД J\b41 ведеться самостiйний бухгалтерськиЙ облiк,
складаеться фiнансова звiтнiсть. Щентра_lliзований бухгалтерський облiк Та
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звiтнiсть можугь органiзовуватися на гriдставi рiшення засновника в межах
чинного законодавства.

1 1.5.1. ЛIя забезпечення введеншI самостiйного бухгалтерського облiку
СКЛаДання фiнансовоi звiтностi до штату ХtСIРЛ Jф41 вводиться посада
головного бlо<галтера i бухгалтера.

||.5.2. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй е
ПеРВИннi ДокУМенти, якi фiксують факти здiйснення господарсъких операцiй.
Первиннfr докуrиенти повиннi бути складенi пiд час здiйсненнll господарськоi
Операцii, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля iT закiнчення. Щля контролю
Та ВПОРяДкУВаннrI оброблення даних на пiдставi первинних документiв можуть
складатися зведенi облiковi документи.

11.6. Порядок ведення дiловодства в ЖСLРД N941 визначаеться
Законодавством, нормативно-правовими актами MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни, органiв мiсцевого самоврядування, яким пiдпорядковуються дошкiльнi
навчzllIьнi заклади.

||.7. ЖСIРД JE41 е неприбутковою органiзацiею. В ХtСtРД }lb41
заборотrя€тъся розподiл отриманих доходiв (прибугкiв) або ix частини серед
ЗаСНОВникiв (уrасникiв), працiвникiв (KpiM оплати i'хньоi працi, нарахування
€ДИнОГо соцiалъного внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з
ними осiб.

хII. контроль зА дIяльнIстю жсцрд лlь41
l2.|. Основною формою контролю за дiяльнiстю ЖСI_РД J\b41 € державна

аТеСТаЦiЯ, Що проводиться один раз на десять poKiB у порядку, встановленому
чинним законодавством.

|2.2. КОнтРолЬ За дотриманням ЖСLРД N941 державних вимог щодо змiсту,
рiвня й обсяry дошкiльноi, загалъноi середньоi освiти здiйснюеться управлiнням
(департаментом) освiти ЖитомирськоТ MicbKoi ради, органами державноТ влади
згiдно з чинним законодавством.

I2.з. Контроль за стаryтною та господарською дiяльнiстю ЖСtрд Jф41
здiйснюеться вiдповiдною комiсiею, призначеною рiшенням Засновника або на
пiдставi наказу нач€шьника управлiння (департаменту) освiти Житомирськоi
MicbKoT Ради чи iншого органу державного контролю , який надiлений
вiдповiдними повноваженнrIми згiдно з чинним законодавством. Кiлькiсть
членiв KoMicii та iT голова визначаються у вiдповiдному розпорядчому документi.

t2.4. Комiсiя перевiряе дотриманнrI ЖСtРД J\Ъ41 законодавчих та
внутрiшнiх aKTiB i розпоряджень, що реryлюють його навчЕlJIьно-виховну
ДiЯЛЬНiСть, Законнiсть здiйснюваноi статутноТ дiяльностi, законнiсть укладених
УГОД, СТаН ЗбеРеження маЙна. Комiсiя подае органу, що iT призначив вiдгrовiдний
звiт (довiдку, акт) про проведену перевiрку (iнспекryванIul, ревiзiю), що
супроводжуеться в необхiдних випадках рекомендацiями по усуненню
недолiкiв, а також висновок про дiйсний стан справ в ЖСIРД J\Ъ41 з
рекомендацiями по ix покращеЕню тощо.
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t2.5. Вiдповiдалrьнiсть за дотриманнrI в ЖСIРД Jф41 встановлених сДиних
методоJlогiчrпоr засад бухга-irтерського облiку, скJIаданн;I i подання у встановленi
строки фiнансовот звiтностi, органiзацiю коЕтролю за вiдображенням на

рахунках бухгаlrгерсъкого облiку Bcix господарських операцiй, офОрмленнi
матерiалiв, пов'язаних з нестачею та
крадiжки i псування активiв тощо

вiщкодуванням втрат вiд нестачi,
покJIадаеться на гоJIовного бухгалтера

(бухгалтера), що веде бухгЕtлтерський облiк, скJIадае фiнансову звiтнiстъ.
12.6: Завiщвач несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiкУ,

достовiрнiсть даних, що мiстятъся у звiтах та ба_пансi, та iншi види

вiдповiдальностi згiдно з умовами чиЕного законодавства УкраiЪи та цъого
Статуту.

l2.7. Вiдповiдальнiстъ за несвоечасне скJIадання первинних документlв 1

регiстрiв бухга_птерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них ДанИХ

несутъ особи, якi склали та пiдписаlrи цi документи.

хпI. припинЕння дlяльностI жсцрд Nь41,
ВНЕСЕННЯ ЗМIН I ДОПОВНЕПЬ

1З.1 . Реорганiзацiя, лiквiдацiя ЖСIРД Jф41 вiдбуваеться у порядку,

встановJIеному чинним законодавством з урахуванням норм Закону УкраiЪи
<Про дошкiлъну ocBiTy>.

|З.2. Реорганiзацiя ЖСIРД N941 може вiдбуватися шляхом злиття,

прiасднання, гrодiлу, видiлення.
1З.3. Лiквiдацiя проводитъся лiквiдацiйною комiсiею, приЗначеноЮ

Засновником, а у випадках лiквiдацii за рiшенням господарсъкоГо сУДУ

лiквiдацiйною комiсiею, призначеною цим органом.
|З.4. З часу призначеннrI лiквiдацiйноТ KoMicii до неi переходять

повнов€DкеннrI та обов'язки щодо управлiння ЖСI_РД Jrlb41 .

1З.5. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюе HarIBHe майно ЖСIЩД Jф41, виявляс його

дебiторiв i кредиторiв i розраховуеться з ними, скJIадае лiквiдацiiт:я:яй баланс i
представJutе його Засновнику.

13.6. При реорганiзацiТ ЖСtРД J\Ъ41 вся сукупнiсть Ti прав та обов'язкiв
переходитъ до правонасryпникiв.

1З.7 . При реорганiзацii та лiквiдацii ЖСIРД Ns41 працiвникам, якi
звiлъняютъся, гаранryстъся захист ixHix прав та iHTepeciB вiдповiдно до чинного
законодавства.

13.8. При реорганiзацii чи лiквiдацiТ ЖСIРД JФ41 вихованцям, виконавчим
органом мiсцевого самоврядування, якому пiдпорядкований навчапьний заклад,

за мiсцем проживання, забезпечуеться можливiсть продовжувати навчання i
виховання в iнших навч;шьних закладах, вiдповiдно до чинного законодавства.

1З.9. ЖСIЦД М41 вважаеться такою, що lrрипинила свою дiяльнiсть, з днrI

виключення fi з единого державного реестру пiдприемств та органiзацiй
УкраiЪи.

1З.10. Змiни та доповненнrI до Статуту затверджуються начuLпьником

улравлiння (департаменту) освiти та рееструються у порядку, всТаноВЛенОМУ

чинним законодавством.

lб

I



1з.1,1 . У разi щ)ипинеНня ЖСlРд ль41 ý результатi його лiквiдацii, злиття,

подiлу, ,р""дrо" або перетворення) йою активи пiсля розрахункiв з yciMa

кредиторамЕ reIЕдаються одЕому або KirbKoM дошкiлънйм навч€Lпьним заюIадам

MicTa Житоlща бо зараховуються до дохоry бюджеry.
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