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КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                      № 

м. Краматорськ 

 
Про створення Комунального закладу 

дошкільної освіти (ясел-садку) 

комбінованого типу № 3 «Калинка» 

Краматорської міської ради 
 
 

З метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів Краматорської міської 

ради та задоволення потреб батьків у здобутті дітьми дошкільної освіти, відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», ст. 11, 12, 13, 15, 16 Закону України «Про дошкільну освіту», 

Закону України «Про освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2009 (із змінами), та керуючись п. 30 ч. 1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Створити Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу 

№ 3 «Калинка» Краматорської міської ради. 
 
2. Затвердити Статут Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

комбінованого типу № 3 «Калинка» Краматорської міської ради (додається). 
 
3. Управлінню освіти Краматорської міської ради виконати заходи в частині 

проведення державної реєстрації утворення юридичної особи. 
 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу повноважень. 
 
 
Міський голова                           О.В.Гончаренко
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 3 

«Калинка» Краматорської міської ради (надалі - заклад дошкільної освіти) є комунальним 

закладом дошкільного виховання для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, до 

складу якого можуть входити групи загального розвитку, спеціальні, інклюзивні, санаторні, 

сімейні, прогулянкові, короткотривалого перебування у різних поєднаннях. 
1.2. Найменування закладу: 
1.2.1. повне: 
- Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 3 

«Калинка» Краматорської міської ради; 
1.2.2. скорочене: 
КЗДО (ясла-садок) № 3 «Калинка». 
1.3. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 84302 Донецька область, місто 

Краматорськ, вулиця Дитяча, будинок 2. 
1.4. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про дошкільний 

навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно – правовими актами, власним 

Статутом, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями 

міського голови. 
1.5. Заклад дошкільної освіти підпорядковується управлінню освіти Краматорської 

міської ради (надалі – уповноважений орган). 
Заклад дошкільної освіти не є прибутковою установою. 
Засновником закладу дошкільної освіти є Краматорська міська рада (надалі – 

засновник). Засновник через уповноважений ним орган освіти Краматорської міської ради 

здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, 

надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт 

приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 
1.6. Заклад дошкільної освіти має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з 

власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства. 
1.7. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та 

оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. 
1.8. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; 

формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної 

адаптації та готовності продовжувати освіту. 
1.9. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом. 
1.10. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про 

дошкільну освіту»; 
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і 

обсягу; 
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази. 
1.11. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом та юридичними і 

фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 
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II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ 
 
2.1. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом 

календарного року при наявності місць та на підставі заяви батьків або осіб, які їх 

замінюють, медичної карти дитини (Ф 26), свідоцтва про народження, реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, документів, що підтверджують право на звільнення від 

плати за харчування, або зменшення її розмірів. 
Для комплектації груп для дітей з порушеннями мовлення та опорно-рухового апарату 

додатково подається висновок медико-педагогічної комісії. 
2.2. Заклад дошкільної освіти має різновікові спеціалізовані та загального розвитку 

групи. 
2.3. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-

гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням 

побажань батьків або осіб, які їх замінюють.  
2.4. Засновник у разі потреби може встановлювати меншу від нормативів 

наповнюваність груп дітьми у закладі дошкільної освіти. 
2.5. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а 

також у літній оздоровчий період (75 днів). 
2.6. Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти може здійснюватися:  
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;  
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість 

її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;  
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати 

за харчування дитини протягом двох місяців. 
2.7. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов'язана письмово повідомити батьків 

або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.  
2.8. Заборонено безпідставне відрахування дитини із закладу дошкільної освіти. 
2.9. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти 

дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривалого часу (неповний 

день), за умови наявності відповідних груп. У закладі дошкільної освіти можуть 

функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні. 

Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах. 
2.10. Заклад дошкільної освіти здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї з 

метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують закладів 

дошкільної освіти, та надання консультаційної допомоги сім'ї. 
 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: 

субота, неділя та святкові дні. 
3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти встановлюється з 

урахуванням часу перебування дітей та згідно норм чинного законодавства, а саме: 
- початок роботи о 06.00 годині; 
- закінчення роботи о 18.00 годині. 
3.3. Режим роботи груп може бути змінено за потребою батьків, згідно зі змінами при 

формуванні мережі на наступний рік, за погодженням із управлінням освіти. 
3.4. Режим роботи закладу дошкільної освіти комбінованого типу встановлюється з 

урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи. 
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IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 
 
4.1. Навчальний рік починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. 

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей. 
4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 
4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується 

керівником закладу і погоджується з управлінням освіти. План роботи закладу на оздоровчий 

період погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.  
4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання 

дітей. 
4.5. Навчально-виховний процес здійснюється згідно програм рекомендованих до 

впровадження Міністерством освіти і науки України. Для організації освітнього процесу за 

пріоритетними напрямами чи проведення інноваційної діяльності заклад має право обирати 

програму з варіантних, затверджених Міністерством освіти і науки України. 
4.6. Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за пріоритетними 

напрямами, визначеними планом розвитку закладу на 5 років та річним планом роботи. 
 
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечується продуктами харчування згідно з 

договорами про закупівлю продуктів харчування між постачальником і управлінням освіти 

Краматорської міської ради. 
5.2.  Для дітей з 10,5 та 12 годинним перебуванням встановлено 3 разове харчування. 
5.3. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей до закладу 

дошкільної освіти у розмірах, визначених засновником або уповноваженим ним органом. 
Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, 

надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 
Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у 

сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував 

рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку 

встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на 

звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не 

справляється. 
Засновник та уповноважений ним орган забезпечують безкоштовним харчуванням 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, 

які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям", які навчаються у закладі дошкільної освіти. 
5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі дошкільної освіти 

визначається Кабінетом Міністрів України. 
5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою 

продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, 

санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації 

продуктів покладається на керівника закладу, старшу медичну сестру, дієтсестру. 
 

 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
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VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на 

безоплатній основі медичними працівниками закладу, і передбачає проведення обов'язкових 

медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, 

контроль профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної 

медичної допомоги. 
6.2. До основних обов’язків медичного персоналу закладу відносяться: 
- проведення обов’язкових медичних оглядів; контроль за станом здоров’я; 
- надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі; 
- організація заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це 

батьків або осіб, які їх замінюють; 
- контроль за організацією фізичного виховання, загартувальних процедур, за 

фізичним розвитком дитини; 
- контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил; режимом та якістю 

харчування. 
6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів. 
6.4. Для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи в 

закладі дошкільної освіти обладнані відповідні кабінети та приміщення. 
6.5. У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним 

обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які 

входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
6.6.  Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління 

освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладі 
дошкільної освіти, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і 

корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних 

норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти 

незалежно від підпорядкування, типу і форми власності. 
 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у закладі дошкільної освіти є діти 

дошкільного віку, педагогічні працівники, медичні працівники, батьки або особи, які їх 

замінюють. 
7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 
- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і 

навчання; 
-захист від будь-якої інформації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та 

духовному розвитку; 
- захист від будь-яких форм експлуатації дітей, які шкодять здоров’ю дитини, а також 

фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 
- здоровий спосіб життя. 
7.3. Права батьків або осіб які їх замінюють: 
- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування закладу; 
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і 

навчання своїх дітей; 
- відмовлятися від додаткових освітніх послуг; 
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді; 
- - звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 
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- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути 

обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, 

педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; 
- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу 

(цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання 

своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості 

освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності; 
- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 
- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) 

стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу. 
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; 
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, 

державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і 

звичаїв. 
- своєчасно вносити плату за харчування та утримання дитини у встановленому 

порядку; 
- своєчасно повідомляти заклад про можливість відсутності або хвороби дитини; 
- слідкувати за станом здоров’я дитини; 
7.4. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти призначається 

особа фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка має 

освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, 

зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних 

посад педагогічних працівників. 
7.5. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка 

здійснюється відповідно до  вимог чинного законодавства. 
7.6. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право: 
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

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

засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 
- педагогічну ініціативу; 
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх 

методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання; 
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його 

структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів; 
- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

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

перепідготовку педагогічних працівників; 
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- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому 

процесі та науковій діяльності; 
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 
- захист професійної честі та гідності; 
- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами 

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

зарахуванням до стажу роботи; 
- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для 

індивідуального і кооперативного будівництва; 
- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 
- безпечні і нешкідливі умови праці; 
- подовжену оплачувану відпустку; 
- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 
- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 
- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у 

тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та 

агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 
7.7. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти зобов'язані: 
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність; 
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею 

результатів навчання; 
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 
- дотримуватися педагогічної етики; 
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та 

суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 

толерантності, працелюбства; 
- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну 

цілісність України; 
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до 

історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища; 
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного 

та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою 

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

вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, 

наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу 

освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 
- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про 

які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу 

(цькування). 
7.8. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної 

освіти регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку 

закладу. 
7.9. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із чинним законодавством. 
7.10. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до ст. 26 Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять 

періодичні медичні огляди. 
7.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного 

договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільнюються з 

роботи відповідно до чинного законодавства. 
7.12. За успіхи учасникам навчально – виховного процесу встановлюються такі форми 

матеріального та морального заохочення: подяка, грамота. 
 

VIIІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснює управління освіти 

Краматорської міської ради. 
8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його керівник, який 

призначається і звільняється з посади управлінням освіти Краматорської міської ради. 
8.3.  Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином 

України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, 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. 
Керівник закладу: 
- організовує діяльність закладу освіти; 
- діє від імені закладу без довіреності; 
- видає накази в межах своєї компетенції; 
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні 

обов’язки; 
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням 

освітніх програм; 
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за 

діяльністю закладу освіти; 
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти; 
- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 
- забезпечує 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; 
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- розглядає 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; 
- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних 

послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від 

булінгу (цькування); 
- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та 

службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; 
- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами 

закладу освіти. 
8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є 

педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами цього закладу.  
До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні 

працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які 

провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. 
На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських 

об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх 

замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 
Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його керівник. Педагогічна 

рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
Педагогічна рада закладу дошкільної освіти: 
- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та 

виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм 

розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі; 
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, 

зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі; 
- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних 

працівників; 
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку 

їхньої творчої ініціативи; 
- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 
- 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; 
- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів 

(вихованців), працівників закладу та інших 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 законом та/або установчими документами закладу 

до її повноважень. 
Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 
 У закладі дошкільної освіти можуть діяти: 
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- органи самоврядування працівників закладу освіти; 
- органи батьківського самоврядування; 
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 
8.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти. 
Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти 

з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, 

розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-
господарської діяльності закладу дошкільної освіти. 

 
 

IX. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
9.1. До майна закладу освіти належить: 
нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, 

комунікації, обладнання тощо; 
майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права 

інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або 

суміжних прав; 
інші активи, передбачені законодавством. 
9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю територіальної громади міста 

Краматорська. 
9.3. Порядок, умови та форми набуття закладом освіти прав на землю 

визначаються Земельним кодексом України. 
9.4. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно закладу освіти не підлягають 

вилученню, крім випадків, встановлених законом. 
9.5. Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не 

за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть 

бути забезпечені безпосередньо закладом освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього 

процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу. 
 

X. ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути кошти: 
- засновника; 
- державного та місцевих бюджетів; 
- батьків або осіб, які їх замінюють; 
- інші кошти, не заборонені законодавством. 
10.2. Статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до законодавства. 
10.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної 

освіти визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і 

науки України та інших центральних органів виконавчої влади. 
Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти 

визначається керівником закладу відповідно до законодавства та здійснюється через 

централізовану бухгалтерію. 
 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є 

державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому 
Міністерством освіти і науки України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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11.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Краматорської 

міської ради, та іншими контролюючими державними установами. 
11.3. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно 

до Закону України "Про освіту". 
 

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
12.1. Реорганізація або ліквідація закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно 

до законодавства України. 
 

ХІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
13.1. Питання не врегульовані даним статутом, вирішуються відповідно до 

законодавства України. 
 
 
 

Секретар міської ради                         І.І. Сташкевич 
 

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