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l. злгАлънI ilоложЕння
1.1. Закла;т дошкjльноi освiти (-ясла-садок) комбiнованOго тиllу JrГс 162

tl$gдм9дик" ЗаrrорiзькоТ pticbKoT гJадlл * заклад дошкiльноi ocBiTlt для дiтеЁt BiKoM
вiл одногL} дt} шесl-и ice,ralt) pttKiB iд;rя дi,гей з особllнliиfuIи ogBil,HiMlT rt*эt,ребапi*t -
вiд tlдногс} дtэ с*ми [восьп,ли) poKiB). у сючалi яKot,,o h,{0жутъ бyTlr yTBclpelri грyп?{
загfuiьногt] ро.Jвt{,гýy. KofuIгIeнcyюLiol,"o l,}llt\, (сцецiальtli ,L-тя дiтеЁт з пOр,yше}l}tя[.{Ii
м$вji€ння т,а ;ii,i,eii iз :за,лpltьяiiоttr itl]ихiчl*оr,о р*:звитку), iнкrткl:зивнi. cirt*йtli"
siрФг.ч"тiянковi, в як}лх :забеlзне.lvtться доrfiкiлыlа clcBiTa вiдповi:lл{о дG вие{flг
Базового кOмпонента дошкiльноi освiти та з ура,хуваI]ням стану здоров'я дiтей,
ix розуьтовOго, шс!lхо:-lоt,iчного. фiзичного розвитку.

|.2. [-[а пiдставi оirпення Запорi:зькоТ MicbKoT ра/Iи вiп 27.а"7.2а22 _N! З2
"Про змiну наймеlrувань закJ]адiв лоrrrкiльноТ освiти" змiнено наймеr+ування
ýошкi:rьного навчfuIьного закладу 1ясел-садка) комбiнованого типу ЛЪ i62
"Ведмеj{рrк" Запорiзькоi MicbKoi рад}r ЗапорiзькоI об;rастi на Заклад дошкi;rъноТ
ocBiTl.l (ясла-оадок) комбiнованот,о Tprl]y Jф I62 "Ведмедик" ЗапорiзъкоТ ruticbKoi

l]ади.
Заклад лоЕlк-iдь}r*Т o*BiTtT (.tс.та-са,цок) комбiнованOго тцпу J\lЪ |62

"Ведмедик" Загrорiзькоi MicbKoТ рад!{ с правонастytlнрlком fiortrKiлbHtrгo
tlавLlfuтъногo закл&ху (ясе:т-сацка) комбiнованOго Tl.rпy }lЪ lб2 "Ведмеrlик"
Зз_гtопi_.ькоi lticbKoi эa,Ttl Заt lопi,зькоi rrб_rаст!.**-----I, "-- г

l.З. Повра назRа закjIаду освiти: Зак;лад дошкiльrrоi ocBiTl.r (ясла-садок)
коп.*бiноваýого типу ЛЪ iб2 "Ведмедик" Запорi:lькоi tчtiсъкоТ ради,

Скорочена назва закладу освiтtл: ЗЛО комбiнованого тшry Jф l62 ЗМР.
1,4. МiсцезFIаходження ЗЛО jris tr62, 69005, Запорiзька область, pticTo

Jаrlорiжжя. Оульвар l[ентрtllrьний" Оудлtнок l /А.
1.5. Мiсrде црсведенЕrI освiтцъttТ дigльлtостi. 69005- Загrrlр-riзька 0б,цасть,

MicTo Запорiжжя, булъвар [_[ентральний, будинок l7A.
Cr:aTyT закJrад_y дошкiльноi освiтrт (ясел-садка) комбiнованого тi.шу Ng 1б2

"Ведлцедик" Зап+рiзьк+Т MicbKoi рад!4 с I]sBoIo редакrtiс:ю Стат;,аr, ;1отlтlсi_чъного
навчiшы{ого зак-цаду (ясел-садка) комбiнованогс тип_y Ng 162 "Rедмедl.tк"
Запорi:зькоi MicbKoT ради Запорiзъкоi областi, затвердженOго рilпенлtяь,l
Запорiзъкоi MicbKoi ради вiд З0,l1.20lб Jф 32 "Про затверджеt{ня cTaTl,TiB
доrшкfurьних навчfuIьних закладiв, розмiщенrгх у Вознесенiвськопtу paйorri,

1 новtй редакttli".
}.6. Зак-цад доrцкiльноТ освir,и (яс-па-садок) комбtноваt{ог{] типу J\Гg 162

"Ведмедик" Запорiзъкоi мiськоi ради (дшi - ЗДО Jtls 162, заклад освiти) с
к)р}rдичною особою з h,IoMeIlTy його державноТ ресс,грачiТ у порядку,
аи,}цачр!{п!\.d\/ цт,тI-IЕлr]rd ?2к{.tкfrпяцс.тRr\fo,{ I liгпсr пr*птaаЁrJпi' песстпатliТ вrtнrrr,{-rяъгJ;.rll1rrr!. уй;1l; a_i-i:J-i 1

Стату"гу ЗЛО JYs 1б2 пошередня редакцiя втрача€ чl,tннiсть.
-L,}. ЗДО ЛЪ 1Ь2 мас право набуваr,и майновi та неrлайновi права, нест}-{

обов'язкl{, виступат!r сторонOю у судоtsоN{у процесi, мати у B;racнoc:r,i коtrrти та
iнше майно вiдгrовiдно до ч}.lнF[оI,о :JаконOдавства.

i.8л ЗЛО Л! iO2 може Maтkl самост:iйний ба;tанс. розрахl,нковi та tгttлi

ра.\_\,нки в фirrаllсових },CTaHt}Bax_ б_rа_нки. печатки та штампи зi cBoTrt
наiiлценyваFIня]u т,а сиil{волiкою.
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1.9. ЗДО Jф 162 провад1-I-ть освiтню дiяльнiсть у сферi доulкiлъноТ освiти rra

лiдставi лiцензii, BLtдaHoi в чстанOвленомy законOilавствOм порядку.
l"i0. ЗДО Ng 162 за формою власност,i с: кOмунаjlъним закладо{чI дошкi-гlьноi

л л* j_--
UL;нllи.

1.11. Oргаtriзацiйно-правова форма ЗЛО ]ф 1б2 * ком_yн€LгrьFIа органiзацiя
(установа, заклад).

i. i 2"Тип ЗЛО irГч i62 -_ ясла-садок комбiноваЁiоI о тl,iггу.

1,i3.ЗДО ]Ф 162 N{ас ffраво проводрtтrt iнноваuiГ,rну дiяльнiст,ь та ]\{оже

укладат!I з цiсю lчIетою вiдповiднi договори про спiвпрацю з iншими:]акладамц
освiти {HayKoBlrм}l уст,ановами), пiдприсп,tстваN{и, установами. органiзаuiя;ч:lt,

фi:зtлчнртмi,r особами тощ0 (у мехсах повновil{tеньJ.
1.14, ГIрава та обов'язки ЗЛ(} }Г9 

-lб2 
реzuriзуються через його t}рганIl

угrравlriння вiдtlовiдно ло виýlt:г чиFIнOгo ltаlкoнo:litBýT,Ba,l,a с,гагу,l у ЗлО j.Гч t62.
1.15, Засновником i в.шасником ЗfiО ЛЬ lб2 € терtlтOрiацьна грOмада MicTa

Запорiжжя в особi Запорiзькоi tlricbKoi ради.
,Щепартамент освiти i науки Запорiзькоi ivtiсъкtll радrл (дацi - .Щеrrар,гамеFlт )

с уIrOвноваженою особою ЗапорiзъкоТ мiсъкоi ради, як засновника
ЗДО _Ns 162" вiдповiдно дtэ визначýн}lх органо\{ iиiсtlь-вого ýаfu{Oвряд_yван}lя

ýt}BHoltaжeНb.
ЗilО }lir 

-l62 
у,гв{}рет{илYт 

,га за.реf]стl,}{lваЕ{иi:т у, пfir}я.цкlJ, Е}lз}{;1чеtlомy 1ii1.1iг}H{}b1.

lцCI регулкlс дiяльнiстъ вiдшовiдrtоТ н*rlрlабутк*вrэТ органiзачii.
ЗДО ]Ф iб2 чтри\,Iусться за рахунOк коштiв бюlхtи:у терит,орiальноТ громади

MicTa Запорiжжя та iHmltx джерел. незаборо}l9них законодавствOь{ Украiни.
1,16. Органом управлiння ЗЛО Jф 162 с jIепартаNtент ocBiTtt i HayKlT

Jапорiзькоi MtcbKtrl paJll (як представlлLtк оргаtry rliсцевого саr,IовряJ\,'вання}

в rдrтов iлл{ Lr до псв El L}B аже Е{ь, в}lз}{а-чених з аснов ником,
ВiдоrФем.ltениi.l структурнtлй пiлрозлiл департамеЕту освiти i HalKlT

Заuорiзькоi MicbKoT радр1 (далi вiдокремленрtй cTpyKTvpHlrй пiлрозлiл
IТегтап,rапrст{т\/f RInKrrH\rг rlrrlHKlTiT fifiгацч liппавпiннg ?По ,Mq 162 вiлпцlвlпно -ЦrrЁi,*,;:аЁ: aэ]Yla,tii. i j :::i:,-_!-!tl_j,,!- т j ::11!i:i =v,Ёr *aLj j

повновtt}кень, визначених по-ilO}кенням про шей пiдроздi;r.
Засновнt*к ЗýО ЛЪ 1бZ через 0рган уilравлiнлlя здijiсt;юс i,tor*o фiнаiлсування.

rиilт*рifuчьно-те.кrliч}rе забезпечекrя. нада(: необхiднi б_vлiв;ri. iнженеРlтi
KoMyнiKauii'_ tбладнаllня" BсTaH,*BJK)C Тх стат\,с. оргаtлiзовус будiвr*lrштво i

рее{онт }ip}.Ilvtlцeнb. Тх госtrо;lарсъке s0с-ц\,говyвання" хi}tr}tlyвання :га медi,tЧЦе

обс-:ryгrэ Bv в аЕня здобу* ;t Ti в о*в iTlt "гL11]li}.

1,17, ЗДо Л9 162 в своiй дiяльностi керlz916.я Констlп,уцiсrо YKpaTHl,t,

Законами YKpaTHlt "Ilpo OcBiTy". "Про дошкi:rьну ocBiTy", iншимрr HOp}IaTt,tBHo-
пflяRпIlld]rdl.. экта}_.d!d пlllrецlцg,r.gц {позп{}пg''1жеццялsц} з3СЕ9Вl1I{ЕЗ або; iij+.-L,-li]iiii siai *;;i;;)

VIIrlвноваженOго ни&,l rlрган,y. По:rоженняr,i шро заклад дошtкiльнtli ocB-iTll.

lj.lтв*рджеI{}t&{ ý ред;жцii rrrr*TaTloBl-i Кабi}iет} h,{iшicT,piB YKtr;aiиir вiд;?.Сt,?ii]i
ýЪ fiб {дzuтi - iТол*хtенr*я}. вдЁсЕ{иý,t статутом.

t.l8, iJ*HoнHti;h,l врIдом liiлtl,HtlcTi ЗýО _}it 162 вiдrr*вiдпrl ;_to {_]a:Kltii Р
i.tзз;;i:rу 85 "K;aclttPtKatiii Bi.ri{is eK*H*Mi.tHol дrя:ън(lстl". прттЁ,rня,г*t,о нака:jl}},{

ý*ржспо-кнЕr_]"а_!:{д*рту Украiнrr вiд i i.lfi,2{_}2ti.Ж!,i5?, tд*шкiлыl;з lr*вiта t85.iЁi
1.19" [-lеосновrtим видом еttономiчноi дiяльtлостi ЗЛО JЪ 162 с i*тша



4

дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я (86.90).
l 1п \.{<,-"rrl:ъ ? пГt h!Ъ 1/"| g, ':l*6эвтrr-!т!\:-tIlл lri -j.,..лr.л Ё/\.!аlrттl'i пrrттII!т, i,TL.Lv. rvivrr-ll\, jд\; Ji= аФz- L j.i{jýjitu.ii;iiii;i iiiJii;i;Lri'U PU.jБiiiii-r дiiii'iiiiii, ii

t}iзlrчних, itiз,елект_YаJIьних i т,ворчнх здiбностей шдяхом вихOвання] }Iавчання.
L]*riiалiза;i;i ,r:il ф*рмування ýenбXijlнlтý j,{tи]*1,€:в{,t,ч FlаЁичGк. заil*зjigчеЁ{яя
;]*:ijltзацll fiFава ГРOfulёlДЯн з Фсaъýjll-{вLtý{i.{ tlcBiTHiMr-T i]о,гребаъlr.i т]{а1 ]};{rъбY-]тý

;1{imкiлbнt}T ФcEiiтr4_ :iабезýеLi**{Flя соцiа,]ьt-l{}-п*i.týол{lгirrrrсii p*iiбrsiTa;rii та
ад*rrгацiт дн,Гиi{I{ ittýяX{lъ,l *пýrilЁtдьнФ *рга}Ij}ФВаl1${,,L] ФсвiтrшФгф ГrР*це*-Y 

_r..

ý* iъll]л€ кс i з корекиiЁtно-р озвi{ в ii-{ ь HOic рOfi fi 
.iок],

1"?1, ДiяльF{iсть Зло лq 1б2 Harlpaвxeнa на реалiзачiю осHOBHLIX завланъ
;t{}ý"rкijlbi I*T освiти:

зs*ij*женнЯ та з;}iiцi{*ннЯ фiэi,i.;нгiг*. iici.i;\iriн8г* i j:iy,noBHtii-O ЗJOРuВ'я
ýli:l,r{}{и;

надаt{ня особам з особ:IивLIл,Iи освiтнiми потребаМи псш\оJIогO-ледагогiчних
та ксрек t{ir,iHo-p озвIлтков I,tK послV г ;

вихова}iня _ч дiтей Jrюбсвi до Украiни. шанобливого стаI]JIення до рсд}rни,
пOваги дс нароД}{их траДlrцiй i звичаТв. j{ержавно'l мови. регiональнt{х мOв аб0
}ilоIз менп]и}t l,tt Рiдноi \,1ови, нацiоtлzпlьЁшi liiHHoc,t,eй YKpaiHcbK{}I,{) ttарsлу, а
також tдiнностеii iнrrrих нацiй i наролiв. свiдомог0 ставлення до себе, отOче}lня
r а довкiл;rя;

формування особистостi дитини, розвитOк ii творчttх здiбностей. набlття
к*ю соцiаJIъного досвiдч-

в}IконаннЯ ви\,I0г Базового IdoN,lпoHeHTa дошкi:rьноТ освiти, враховYючи
особливi ocBiTHi потреби дiтей. забезпечен}Iя соцiальнот адаптацii та готовrrостi
шро,,,lовжчв а:грI ocBiTy -

:здiйснеtлня соцizulь r{о-педагоr.i.t ного патронату ciпT' i.
|.22. У злО ý t*: fulовою дtэшкiлъt+tri oýBiTrT Ё дýр]р{авна м*ва.

ЗаСТ'ОСУВаt{Iш мttв вI,lЗ}tачаЁ]ться :iaкo}lab{}i УкраТллiя "l1po :заýезltо*ч*}л}.{я

фушкlti*нува}гнЁ _\,Kpaitt*l,Koi tvlrэBtl як дер}кilвнtli" та "Гiр* ot:Bi1,v".
l.J-i, .Зj:lir Д'* itз? caмtlr:'гlt'il+tз uр1.1йм;лt, pli.Litrнтr}i j :здiЁtr:нкl€ дiý",lъi{lt].I.}э в

нfжах ý*_1jlfieTl,Er{ii- гrе1}*дf,а*r*-тлt:Т чIfIIнlf&j, З,ftý{]Н{]lТаЕ*т,ýd-}ь,l YKpa|H1.;"
lltзл*женrtям та лаfiим Ёт;lтYтtlм. зло Jф lб2 неGе вiдпсrвiдitльнiq:тъ перед
*ff оýФк}. Ёчсfi i-itr.*тBOM та ]цер}каЁою :зti:

Реа;тiз;l_;l:itt,l ]-*jl{_18д*{ý ]авдЕlj:Il ",l+lдкj_тьч,*ri сзl:вiз:и. ЕltзцачL.!l]{,ч За:ч:*н+дg
Уъlrаrrir " I Ipo дtlшкiлыtч tlcBiTV" ;

збережен}{я жиlтя та здоров'я здобувачiв освi,ги;
забезпече}lня рiвлlя дошкiльнот освiти в межах державник tsимог щодо ii

змiсту, рiвrlя та обсяr,у;
дотрr4N{анrrя фirrансовоt Дисllрrп,цiни .га збереженнlI матерiально-технiчноi

базrа:

безпечнi умови освiтнъоi дiяльност.i.
дотриь{ання нор]w ч1,1ш Iого законодавства Украi'ни,
! ').] l [лпr,{r--лl.Аllr14 ? ПЛ Nfi, l А1.r .! ,. l rvt)lllrUц/ia!i ll l/r Jд,1\ ! J !- l U!.

реалiзуе fiсложення КоrтститyltiТ YKpaiHlt, Законiв YKpaiHll "Про ocBiTy",
"Гiро дошкiлъну ocBi:,y", iншttlx закоtлiв YKpaiHit, iнiдlа-ч нормагиtsirо-правоst{х
aKTiB y т,аjlyзi о$вirи.
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задФвФль}Iяf г{оl,ребl-т громадяж вiдri*эвiднсэТ терэтт+рii в зля:бчттi дtэi;Iкi;tьrэrэТ
i}Uic iт*-i.

забезпе,lусl Bi:rrroBiltllicT,b рiвня д*шllсi-цънсli l_эс-вi,глl i}!{ý,{}га}l Баз*в*г*
j,ti\l пul tcH] i.l дtlшкi. lbl toT ucBi гll:

створIсЁ fiсзпечнi та lrf;шкiдлlrвi уfr.{Фвt{ рсзЕ*rтку, вr,lýоваItня Й HaELIa;{tlя
_'ti,г*;:l. режим p*бc:Tlt. vMOпI4 jlljlý фiзичного р*зв1.1тку i зц*iltнення здорOБlя
lзi:{пrlвij,{н* дсl t_:анil,*tрно*l,iгiснi.tr+и.ч Bi,i}t1}]- ,t,азаfiезлrr,чуг 

Т_ч дt}тр*г}lаннFj*

tbopM_vc у aiT*lt гil,iенiчнi :;a*я*"TKnl Tii ogн{*}E}l здорi}Еt}го *п*с*f,y жttlтя.
HopMI-{ безшечноi поведiнки;

сприяs збереасенню Iа змitшенню здоров'я, розушrовому, психологiчношrу- i
фi:*lлчноь,tу розв!iткч дiтеlYt:

здii.lснюс с*цiатrъно-tlедагогi чt+tтй патронат, вз а€м одiю з ci м' cro ;

е осередком поширення серед батькiв психолого-педагогiчttl.tх та
ti;i:зiологiчних знань про дiтей доiпкi-lIьного BiKy:

пJIаt{y€, свою дiялылiсть та форiчrу€ стратегiю ро:звлrгку З/{О JrГэ l б2;

формус освiтню програму ЗЛО ЛЪ iбZ:
з а безгtеч,ч с: дtl бiр i рtrlз ст,а rToBKy кадрi в ;

вiлловiдно до установчих дOкументiв чтворюс. ресlрганiзуЁ та ;riквiдус
с грyктур Hi пiдрозлi;iи (в iддiле ння, грl,пи) ;

п{1 пепжvгтъся rhiнанспцоТ цт,лстlтаппiни збепiгяг ълятепi2пLнrr-,геyrri.тнrz бa,rr;,г,-,,,-,--" -i- --r----,,"----г
забезгlечус корек чi i.iно-розвивальну роботу з дiтьм и ;

здiiiсllюс iншi uOtsнова}ке!1}lrl, перелбачеrлi чLl}il{им закснодавством
Украiни.

l,25. ЗДО Ng 162 формус вiлкритi tl заI,альнодостl,пллi pecypcl,r з
iHiPopMarricro про свсю дiяльнiс,гь та опр!illюдýо€ так_y iнформачiю вiдповiлнс
-:О *татз'i 3l] Законч YKpаiHlr "[Ipo ocBiTy" на сýOЁл,lу,вебr:аltтi.

1.26. У ЗfiО Nч lбZ реалiзl,ються права дi,тей FIa дошкiльн}, ocBiT,v з

вракуваI{ня;лr особjIивих ocBiTHix гrотреб у навчанллi ti вихованrii кожноТ дитинi{,
}. 

,г+му чис_цi дiтей з особ-ry:,ttsи!:!!, пгрiт,нiьлтд пптпr,6ат,rи ni пrтпрi)I,IJп пft гrпr,лтlrlтлrтirr

i нклrtiзлтвнот освiти.
i,Z=i. Псtlхо:tогiч_на слу'-х<ба ЗДО ЛЪ iб2 створю€ться i дiс вiдповiдно.ц{)

вI{t,lог члlнного закOподавства Украiни.
1.28, ВiдносIil{и мiж ЗЛО ,Чs 1б2 т,а шолiтtлчним}l партiями (об'r;днаннями) i

рlL+_lttт,lГлними органiзаutяNl{.t регупю}от,ься статтею J l Закоt-tч Украir,rи "l lpo
,,lcBiTy""

|.29. Мliхtнародне спiвробiтнI-Iцтво здiйснкrсться вiдповiдно до Законiв
ll'краtни "Про ocBiTy", "rlpo дошlкiльн1, ocBiT,v", iншIих нормативно-правовLrх
lKTie, а таксж ляiжчар+дчц.ч д+гL,,в+рiв Украlчtл, згода rта обо*'- зк*вiстъ -qK!{ý

}]адана BepxoBHottl Радою YKpaiHl.r.

ш. комIIлЕктувАЕЕя здо пъ 162
2, 1. ЗДО }ф 162 розрахOвашй на 10 вiкових груfi.
На кожшй нrвч€uьний piK мережа груп, режим роботи ЗfiО Nл 162 i

трrвалiсть rrеребування в IrbOMy дiтей затвердкусться органом управлiнш{ у
вiдповiдностi до рiшеттня виконавчсrо KoMiTeTy ЗапорiзъкоТ мiсъкоТ ради про
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затвердження N{epeжi закладiв доrхкLцьноi освi:ги на навI{алъний piK.
2.2. ЗДо Jф 162 може MaTtt y свосмy складi грyпи: зil,алъного розврiтку,

коL{пеЕсуючого тr{цу {спечiалънi для дiтеЁr з порушенням ]vloвlleнi{rl та дiтей iз
.iiтlpLIMK{!to licltxiriHoгo рtr:звrrt,к_ч). iнк:tю:згlвrri" gi-lreйHi. прrэt-.ч;гянкtrвi"

КомtтtекэryЕаняя груlrи:за Bilt"tэM ltере;дбачас ttеребl-вання в Hiii дiтсi:l Ёjlнt-}l,o
giкч або з рi:з+tt.trt*ю у Biui. Рiзнtiвiкtlвi грl,пr,r ý{Фжyть }iтворк]ЕатI.tl]я для дiтеf,l
pitlUIb(}l,rl tвiд (}Jlll}tt) Jtl lpb().\ р()кlts) li.l _1(}lltKi;lblIL}l,(} lBi,t lpbtrx Jtl metJilt (tu\tll,
ptэtciB {д;тя дi,г*ii з rrсобдr,{в}лци ql,:HiTHibttt rlотпе6;1rlр,t *" *iц трьсх д0 c.eп.iI{ {вrrr:ъьшri
pctKiBi BiKy.

До груfi з KOpoтKCITpl{Ba;i}tb{ персбуванýяR{ зарахt]ýyt{-}ться ;:IiTlt Biti*&a

Bi,T гэдногi] рЁ](v.
Яlсщ* длfi *тв*реЕЕя оярепя*i гр},ýрr з к$рсl],кt},грl{Е*j11{;ъ,l rr*iэебувавrняьэ {дсi

4 го;tин) нема€ достатýьоi кiлькостi дiтей, то Тх зараховують ;]о вiдповiдноi
груlи ЗЛО }lb 162, що функцiоlrус за повним режиеrом перебlrвзння. апе без
оргаттiзацii для Hprx харчування :ta умов}1 короткотривалого перебуваrrrrя"

Формування групи за сiпrейними (родингlими) ознакамtr передбачас
лепебчваrтвя в нiй вих_оваrшiв_ яlсi пепебw. ваю,гь Mi:k собою в сiмейних
{рол,rннлtх) стосункtLх незiLтежно вiд стуrrеня lx спорiлнення.

2"3. Групи tРор*rутоться в ý{ежах гранич}{0Т чиселъностi'влгховаrлliв, п10

встацоц-цеl{а цiдп+цiднr, до вr4значеннх закочодавство\4 чпрrlативiе
напов}lюваностi гр,чп дiтьмl.t 1, закладi дошкiльноi освiти, санiтарно-гiгiенiчних
нOре1 i правlтл _yтримання дiтей у закладах дошкiлъноТ ocBiTll,

Наповriюванiсть груп itiтьми у ЗДО Ng l б2 стаFIовить:
для дiтей BiKoM вiд 1 до З-х poKiB (груrr загалънOго розв}lтку) - до 15 осiб;
для дiтей BiKoM вiд j до Ь U) poKlB (груп загrLтънOго розв}lтку) - до lU осrб.

рiзновiковi -;ro l5 осiб:
в лiтнiй перiод - до l5 осiб;
з кOроткотррlвfu,IиN{ перебуваFJням -- до 10 осiб;
В r-'ПеЦiальн!Iх гF}rлад: з Ba_ý{E!-i}д1l цор}/цrец1{It}:lц мов_ценчя * до i0 +сlб;

з фонетик*-фонеплат[lтIнfiл,{ недорозвитком ý.{овjrення - до l2 осiб, iз за"гримкото
психi.лного рOзliитку - до 10 осiб;

в iнклюзивнрll( групах - не бiльше тръо.х дiтей з особлиtsим}f ocBiTHiMи
п*требами, зокрема:

нý ýtлъirrе однtt,i д}lтинLl, яка пoTpe[lvcl четвертого чи п ятоло рltsня
глiдтрлrмки;

не бiльше /IBo.\ дiтей, якi гlотребують третього рiвня гliдтрrтмки;
не бiльше трьох дi,гей, якi поr,ребують другог0 рiвня rriдтримкl,t.
У РаЗi Цa.qBнoc-Ti BцcrloBr:}r, щ8 lTe лцi+тlдть iнфорл,лацii про р,iцеr+ъ r:iдтриr.tки,

така дитина розгrодiля€тIrся у групу-- закладу освiти вiдrrовiднс} до складrост,i iТ

порl,шень з урахуванням рекоменлачiй командI{ пс!tхолого-гIедагогiчного
t]уrtровOду дитини з особливипли освiтнiмлt потребами (:за участю фахiвrtiв
iпк-ryюзив}iо-рЁсурс tIо го чelrTpy).

2.4. У рiiзi :лверtlsшшrl сдного з батъкtв aelo liшлоl,о ]аконногtl представнL{ка
_]liтиЕи з ос*блi.lвri&{рi освiт,нiми гt*требамrт у ЗЛL] -ф i62 }iтворюють{jя
iлiк.;Iк)зивнi групlя вiдrrовiдr*о до виь{ог .ti{}1ног0 закtэ}IФдав{:тва Украiнlа,
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2"5. За бажаl{ням одногсl з батъкiв або illшого законног0 преjIстав}{ика
д}lтt{нр{ у закэlадi дошrкi;lъноi освiти дplтинi1 може rrеребyват:и протягом дня або
кФроткотрив iL,чо (неповний деrlъ).

fiля дiтел"1, якi перебувакrr-ь у ЗДО jЪ i62 K{]pcTKOTp}lBiL]lr-r, h.{о)t(уть

утворIоватl.rся оKpeMi групи У ЗДО Лh 162 N{ож},тъ функцiонуватIr черговi
групl1 в parrKoBi та вечiрнi годилrлr. а також у вихiдrri та святкOвi днi.

пЕл la а r'^JлLJ J\9 loz lъ{ож9 злl}1снюва]]и соL{tаjlьнO_ilедаг,()i,lчI{ир{ шагрона1, clNt l з
л,Iет$ю забезпеченнlI yмов для здобчття дошкiльноТ освiти дi,гьми допrкiльrrого
*iкч з Фс*ýлi,l}}}rряк освiт,нiлти rтотребаътtт. якi п*треf,,члФть к*р*кцii d:iз*зчFt{iго
l,аабtl рt]J},ill{,вого ро,tвI,iгк},. itjlc tl* вiдвirt},юlь {aH.,la.,1[! -1oLtll;i,tbtloT trcBiiil" ,la

iJ аfi ýн}lя Ko*l сy jlь,гаr li йHcli д*l тOiч{_,!г}1 ciм' Т.

f{irв, якi п*р*ýтý*tоть ч ЗЛ* ýt 162 кор*тн*тр}.lваLпt} цtr{ пiд *tзlti*jib1ti}-
* едагtr гiч FIHý.{ ýaTp*F{iiTt] м, ф 5лiкtl вyк}ть ся.

2.6, Зара,ч}lвання дi:,еl:i ;то З:]О ýg 162 здiт.lспlr-lt-,l,ьс51 il}Фекторt]ь{ ltрЁ,l,ягФ},[

кlfu,l*нjlар}t*га рЁку на lзi;rьнj b,,ri*lЕ }: ftсl]я;{ку tt*рj,оi}ос,ri на;_(хо.iiже},{н}i:tаяrз llpt]
зарах_yвання" ýlrява прt} зарilх},Еа}rня пгlдасться гlсttlJисто одFt}tý.i i.g fiатъкi* itýt:
irлli*,*ъ* зilJ{*I{Ii*l}д ýF*дст;iвник$fog дt:fт1.1l-${, Г-!рlтiltэ,я :_1a;rв E]pi_} ,эарilх,ъ,ваi;рлх дjтеi.l ilcl
ЗЛО JtГs l62 органiзову€ться з використанням систеN,lи ,електронноТ реестрацii
дiтей п0 вJIашшуванню дiтей до закладiв доulкiльноi освiти ЗапорiзькоТ мiськоi
пяrrи

Зарахуваrтня дr{тини здiйснюt-гься вiдповiднрlм наказоN,l дирек"гора
Зl]{] ýg i$?"

2.7, ýо :заявн олног,{} iз ба-rъкiв аб* iнiлог{i законнt}го гIреJlстаlзt{}.tка,il}l]l{H}:t
ýpt} зapaxy Е il}ii:1-ltr дI.1т}iI{р1 л* Зfr {_} ]Ч! 1 62 д{]д;lк}тьс_а :

к*гt i я с giдtэтцва гiрrr i{ароджеi{}{.ц дI,iтIIi II1.

ь{*д}jIлнп д*вiдк*, вIца}{а вi:iц+rзiдтlо i],L} ,*:::aTTi ; -i З*з;*эцу YKp;li:llt '*Прt:
захист населення вiд iнфекцir.lrrлrх хвороб", разом з висновком про те) шо
дl:ýина N{Oже Bi;tB iliy в ат tt з ак" l ад доtrlкiль ноТ ocBiTtr.

ý_ч-ч зара-чува$цq дllтцllli з осо6_1IlдвI,tми оl*,вiтgiлэ,..r п*треба_ми та_ yтвореl:ij!Е

igк-цюзивЕIих груrI д0 заяви про зарахування дода€тъся Еисtlовок iнкrюзивно-
реýур*I.Iогt] цеtгrру прс кi}&{п-цексн,!/ llср1.\оj]t}i,Q*Е*даt,оr,iчitr, *цittк1-, 1}t},звI.{l кv
jlp{Tt{Hи,

ý;rя зffрахчвання дЁl!,инр1 з iн*ыli,цнiстю л* заЁЕrл пЁ* зар*хуваiцiя
дl*даt{}ТЬ*ý:

кl.-:тэiя медрlчц{_iгt_} Ё}lfl!{оЁкV Epi] д}lти!ty з iл,ллiалiдлriстцr BitcoM J,}
t 8 ;зокiв" вi:lданоl,о ;TiKapcbK*-KClHcyjIb],E_TI.IBHt-llо ttомir:iсю закjtа_дY охt}рr]}iц
.з;"l{}poв'ý. it5e к*triя llо*вirччення octlбtt. ,1ка одf,р}кчс ,цержавну cl}цiitjJl,н_\,

l{}ПL't\{(}Г\' Bi.Tttclgi.]!Itt дfi 'lак,ttll, \'b;paTlttt "Il1ll, _l{pн{:}B!l\, с,.rцir_тьll\ Jilп,_l}1{}E,\,

ti*t,lбaM з iнва*д*riстлtэ з д}rти}{стsа,га дiтя:чt :з irrвачiдlтj*тк}",
к*пiя iнд1,1вiд}, ыtън оi fiр огр ае.{lt р *абiлiтацii дlrтrтлшт з iл лв ачi,{l.лiстлtз.

fiля -зарахyва}tldя дl{тин}i Jlo сttецiапьноТ rpyпlt до заяЕl,{ ilp* зарilх\,ъа]}цэя

.:iýдаЁться ts}t*нOЁ}*-ll.: iHK";r**:з}lBнý*p*C1,,pt]}i{п,if LEeHTpfu., rф{] коi\{гi-Ееlta]нY tэсt.tх*jli]t.**
гll,даt,огiulну сlilil*кз1 рGзЕ}tтку д}iт}{н}r iдrlдt-} BltяRjTeнt{x осо|i;ii-лвостеiя р*зЁнтýy.

?.8. Ilерlrr*чергfiЁ* дсl ЗДГ} Jф 16?:r*paxiзB,vtt}Tъ*5t дiтr*- яKi:
прOж}шанJть Ittl TeprlltlpiI tlбс_тугr_lв},ва.F{irя ЗД{l Лg 162 iy paзi Тi
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встаFIовIення засЕIов нр{ком ) :

{ рiДн tми (l'синовленlп,rи} братами таJабо сесц]аN{и дiтеГ.r. якi вже
]]jfобувають i{ошrкi:Iьнy ocBiTy у ЗДО ]Ф 162;

с: дiтьмtl ttрацirзlrикiв ЗДО -]tls 1б?:
ЕацежатЬ до категtэрiТ дiтеГt :,з особлрлвI-IмIt ocBiтHiMpT потр*баъаlt" щ11

:iужовде}li llорvulенняý]lrI iнтелектчаj]ьного рOзвlrгкY таlабо ceнct}pl]}{ý{tl т*
tili:зrl ч *:r-tM и r]t}tr] yrЕеI{няfoI t t ;

нжежатъ д{э к*тегорii лiтеii-сиi:iт" дiгей_ п*збавленrтх ýатъкiвськсг{}
пiк:rуванr*я' якi влаtлтованi пiд опiку, у прийОмну сiм'ю, дитячий будлrнок
сiп,rейного типу, патронагну сiп,t'ю, а також ус}шовленrтх дiтей:

перебvвакffь v склапFих життсвLtх обставr,rнах та rrа сrблiкч в с;rчжбах v
справах дiтей:

дi"ги з числа вllутрirriнъо леремiщених осiб чи дiти, якj &{ають статус
ДtlТИНи, яка постра}кдаJIа внаслiдок вOс]нних дiЁл i зброirних конфлiктiв;

мають IIраво на першочергOве зарахування д0 закладiв освiти вiдповiдtlо
Jo закOнолаtsс гtsа У KpalHll,

Iliд час подааня за_яви про зарахуванFu{ д!.{т}iни до ЗЛL} Nq i62 одlлн з
батькiв або iншlий законний представник дитини повtlнен пред'явити орlтгiнал
.]{}кумента" що пiлтверджу€ l-lpaвo Ita першочергове зарахYвання iiитиi{и, та
заз!{а.L!и1,Il Ёого реквi,зlt,r,и },-.а.qвi, у разi. ко_цц право на цер!Iтоt|ер!.овс
зарахування ýе гriдтвердже}rо. др{тина зараховуЕгъся дс зло м 162 на
загатьних пiдст,авах.

Пiсitя зарахуваЕня до ЗДо JФ 162 дiтей. якi н€Lцежатъ до категорiй-
в}lзначеýих црlм гtyнктом, здiйснюсться зарахува}rня на вiльнi мiсця itrших
_1tтей, батьками а00 iншимl{ зако}tниl\{лI предстаВн}lкамрt яких гltlдано в
\ t,таtd0влено},{у цOрядку за_яв!.! лро зарахуванця.

2,9. ЛО Сшецiалъt{их грул з пOрушенням мовлення зараховуютъся дir,лr. якi
\1аютЬ тяжкi lчtовлеллнсвi розладрr. ринола-гriю. заiкува,гiсть. фонетико-
{lС'НеЧаТИЧFrе ЦедорOзвIlце}{1{я \дqtв_ценн_s црl4 зберехенO]t!1/ с_ц\/(.i та iцте_цектi.

Комгr-цектуваI*{lI груп здiйсrrюс:ться за вiковr,в,tи оз}{аками з урахуваIlняý{
\ilpaкTepy i рiвня мовленнсвOго недOрозвинен}{я, Лля дiтеil з олнорiлнI{ý{рi
\lовле}lнсвимt{ розладамr1 створюютьсrI окрепri групц з обов'язковим
lн.:itвiдvа-.,тЬFlим облiко*r Тх мовленн€вого розви,гку. У групр1 для дiгеr1 з
lчыкI{\l1.1 мов.IIсннСвIll\,lИ пору,ше}lнямИ зараховуl0тьсrt дlти з Z-x poкlB
]]iiцо-;l8_цiя,за_iкуватiсть, заr,а.цьне цедороз8р1llеннg, ала-лi-я, афазi-а, лизартрiя); :з

,i - ч poKiB ( фонетlлко-фоrrе мати чне недор0:]винення, дислалiя).
}{е ЗаРахОВУIt}тьýя до спецiальнпх груп дiтtт, якi ]чIають вираженi

-_\ll\,Irlечl{-s сл}rху, зsру; РОЗ}}:!SЕt} siдстацi; з цсихоцатоподiбЕсIо цоRедilчк+lс,
,ЗrlРi На еГri;iепсiю, шизофренiю: :з тяжкими порушенняý{}I опOрrrо-р}-хового
, ].1раТY, якi самосэ'ii,iлlо r{е пересуваються i гrотребують осOбливого доглялy.

ДО КО}tПеНС}lочих груп для дiтей iз затр}lh,lкою психiчного розвI{тку
_i,,;_,1\ов}ються дiти з трьох рiчного BiKy, в яких виявлено затрил,{ку псlтхiчноr,о

Ij l{TK,v рiзного поход}кення :
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церебрально - орга}riчного генез}, (як правило, резидуального характеру у
Вr.{Г;lЯДi за,тишlковLLч явLlшI iнсhекцiй. Tpaвý.l. iHToKcptKaцir1 нервовоi систеь,Iи або

генетичних вад розвитку);
за ].i,tr}L}b,l Kr]Hc1,1.ir,_v1tit:{H*гo ilap'ц*Hil:iHclгc) ,lс}iхi.{}jо;,rэ i lt*l,tхсlфiзl,зч-t*rt1,1э

ъч{iuкъъ:riзъl5,.
*L}&{атt]ге*-lF{*{,$ flt}хl}джеFt}iJl :] явиIцаý.{и ст,iйксli *оl,sат,}tчi,rtэii *cTglш1l.

с L} },t a-t,i.}t,er{ н tr Т i н $l а н" r н : sl з а; ji .:

jlс}lч{iГL:ýýfiг* I]о}i*д}iiеttЁя :] яBglr{{*]v{F1 llат*логiчн*гEэ i}O:зý}.lткy *r:rзбl-а*тtlrгi
за цевротрlчfiиý1 тtrlпомэ llgl{xCIгеfl ноТ iнфантlллiзацii;

в наслiдок irлши,х ilрLrч}t}t,
Затрr,ъпса псr,тяiчного 1]о,]витк1, i!{ож€ пос:llнvвflт}.{ся з явI{lIIаа,{tr{ e*roшiiiHo*

з*;ъовоТ rtезрiчtэ*тi, церебра{тенiчtlлiмlт, }iеврt}:зOподiбнr.rрtрт *l,{}{др{}маý{и"
llсlжOъ,lотOрною ро:}гальмованiстю, затрL{N,Iкою фiзичного розвитк}., або
загалъною соматичною слабкiстю легког0 стуrrеня.

fio гр_vп цьогс тилу напраtsJlяютьýя дil,и iз затримкою психiчного розвLrтк\r
чеРеtiреtlIъно органiчного походження та iншtик к"lriнiчних форм, rц0
ус:кладненi еt;цефалrrгIатичною сЕтъ{l1тOý{а:гцкою без виражеЕrач ce}rLrоpциx
пOрyшень (слух. зiр) та загальних протрllrоказань.

Не зараховуютъся до груп;лля дiтей iз зrtтррrмкO}о психiчного розЕиl-к},
з!тц з {-10З\iц{+Ri}lд вi;тg:таrliстrл рттiтJептtда{нLllv lrтиqпdrrrрнi.ll{t{тrл f{..iтпч^,{с"i,Qrъ,,tr \,,

Го*ТрOмY cTaHi; вирах{енрIми г{орушенl{ями сJIу,ч- зор_Y, опорнс-рYхd}вого
апарат,у; важкими моRнllми порушеиняNIи; гrсихопатiсю т,а
психоIIодiбшлпли стаI{аil,Iи; с_yдомними пароксизмами, стiЙкиь,l енурýз(}м.
еНКOПреЗом; хронiчним}l захворюванЕяь{и серцsво-сулиtrноI cиcTei"-tpJ, органiв
_]lгtанl{я. травлення та iH. 1, ci,alli загостренIIя l декс)мленсацil.

2.10. I1ереведеrrня вихованцiв з однiсr вiковtli гр},пи до iншiоi 1.а

t|эормування I{оRоýтворених груп здiйснюеться у ЗД() М 162 ш{ороку наприкiнцi
-tiтлтього перiоду, tlile не пiзrriше З I сертlня.

Д,п.s пепецеýеннq &L{y{lвiлнтrg ? ц{}\{1rнапьно!,rr ?акiтяцl1 ппттrкiпьноТ ncpiT,ra rrп
--^-- 

--*l' rjлj -i-*J Lir*,*=ir:l l+1:

ЗДО jФ 1б2 один з батъкiв або iнrrrий зzutонний rrрелстаtsник ,,1итини гIовинен
Пс)даТи ЗаяВУ Про ЗарахУtsанi{я дитинI{ д0 ЗДо лЪ 162 за доfiомогою crlcTeмIт
e.leкTpoнHoi peccTpauii дiтеf.r для зарахування до закладiв дошкiльноi освiти
3rпорiзькоi плiськоТ ра:tи.

Лlrректор JllU Лл l02 впро"]свж десят}t робочих днlв ,t да,гII }IадходжсFIня
тiзц-оТ ЗаЁвlt iнфорr,rу,с заявЕlтк_а гiро можливiсть ."ардхувflннý дllтици до
]-]О Ng |62 i:з зазначенням кiнцевого строку* лодання необхiдних докуА,Iентiв.

11ереведення вихOваншя iз ЗДО }& 162 до iншого кOму}{альFtого заклад},
.,ritlT:i-пbHoi освiтlд *iябувас,гьс!t Ё{а пiдетавi :ra"qвIд одц+!,о з батьttiв аб+ iнlgo1,o
.:конног0 представника дитинtr, rI"Io подавав заюу гtро зарахування {KpiM

.,tita;lltiB, колI{ за рiшенням органу oпiKll та пiк.ltуванrrя або суд_y мiсце
.],,rl,,h}lвffFlня дитини визначено з iншrим iз батькiв).

] 11, За вржованцем зберiгасться мiсце у ЗДО Jt] 162 у лiтнiй перiол та у
: l.ii_\ ВИIlаДКаХ:

i ра.зi xвapoбl.r вrtх{]ваiiця, ЙсгФ Ёa*laTc}pнoгo дiлсчвач}iя" реабiлiтаuri:
1 разi карангину в ЗýО Лч 1б2;
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на Ltac вiдпустки одного з батькiв або iнrrrого закон}{ого шредставI{ика
_]},1Tl.{}{pL

Вихованчi старшого дошкiлъного BiKy, якi злобувають дошrкiльну ocBiTy у
1qa\ \l l aл_i;{(J ;\! i0l '|'а На tl*Чtl].*ii -iltТEil*I'* IiePt{]ji} Е 'f8lt}ltý:i}t, ЁK},lX :-+ilF*H{-i]**Ht} j{i}

зезtLitilдy зaг*jli,нL}Т cepeлltboT ocBtт-pl" за 6"iiкiitl}{J{.ъ:l (-};lIHC}i,* з батт*кiв afitr iн*;*r,*
:jэFi$}tн*гt} предýтавЕti.iка д1,1тЕlt{и &,1{}жY],ь ,]рt}дФв}к}iв*ти :}д*б.чват1,I JirmKi-,lbTtv
i,l*BiTy в ЗД* jle 1S? лll Ki;rtp;ti,l,Hb*l,* rrеiэitэд-ч.

:.I Э. Вi;rрах_чваёнri t}иxt}Eaнlliв iз Зjl{-"Ъ Jф I е? iti*,чiij здii*tсиюваг}.{*ý:

за:iаявс}ю t}j_lllого з батькiв aбсr iHut*t-CI закOнлог0 пpt]jlcTaвFl}lкa j{!llrl}{iт" r]10

пt}даlвilв заЁЕV {Ipa ?*lрахyЕа}tня {'KpiM випаjtкiв. KO-ltH рiшетлням ()рган\, опiкll та
irjклчв;lння ё.бtl с},ц}, r,tiсгtе гп,){)}кl{Еат{ня.днтин}l визт{ачеЕ{tl li iHlllptM iз f,aT,r,KiB):

ка тrlдýгавi ь*е;{I.tчноI,с l}}.rcHoBK}, Tlpо стан з,,1оров'я :пtltlн}l" tlit] B}IKj]юilaC
r,tожцивiсть Тi подацьшого rrеребування у ЗЛО ЛЪ iб2;

у разi дOсягнен}{я вIл.хованцем станом на 1 вересюI повних семи poKiB (для

дiтей:з особливl.tмрt освiтнiл,ttд потребап.rи - пOвних восъми potciB), rцо rIерелбачас
tlot о вtдрах}ванllJI ло -j l серпня п()точного року:

у разi шеревеленl{_я вшхованrц до iшrrrого закладу доцлк,iльноТ освiти,

у разi невiдвiдуван}u{ дитиною ЗДО JФ 1б2 протягом двох лцiсяцiв пiдряд

уýрOдOвж навчfuIьного рок.v без поважних причин.
Пипек,Iоп ЗЛП ]\Г! 1&2 :зоб+в'.sзанцiд цись!4ово iз зазчачеr+цgl{ цп!,ц-r}!н.1"г--," *r -;\" ,-i-,- """

повi;{ол,tити одного з батъкiв або iллшого закоi{ногсl rrредставника дитини про
вiлрахування днт lнLI не менш як за десять кr}Jlендарних днiв дс такOг0
вi,lрахування.

Забороня€ться вiдрахування дитини iз ЗýО _T*,ib 162 з iнших пiдстав, нiж
в}-rзначеr{о цим пуýктOм.

ВiлрахуванЕя дцl,ицрi iз Зl[{) ЛЪ 162 здiл-л*цюt*1,1,с;я вiдtlовiднлtь,t наказФцt

_{liректсра ЗЛО }Гq 162.
2.1З. У разi :]арахування ви,чованця до закладу освiти лля здоб5,,1,1д

заr,ацьgоt сер*дньоi ocBiTrT вiдрахуваýцt iз ЗЛО -ф \62 та-кого RI,lхованц"q

;дiйсттюстъся на пiдставi даних пр* фак:г зара,чування" якi NtOжутъ бlтr,r отриманi
]i.] ,]IёIIGý{огоI* електроýнi.тх систем взасý,tодii 11 ра,li ix впрOваджонtrя) абс} за
]агi1-1тOм дсl вiдповiдл,tоl,о закладу ocBiTrl про TaKi дапi.

Ill. PЕжtt*t t,{rbt}l,и зitu ль r02
_i.!. I)eжtlM рrэботи за.к_lад} дtrшкi,tьitоТ ocBiTll, tрива-_лiс-гь л,lер",ебlва_ння в

ньоl{y дiтеft встановлю€ться його засновником (засновниками) вiдповiдrrо до
j;JкOнодавства. Режим роботи Зло Jф 162, ,rривалiстъ rrеребування в нъON,Iу

riT.'r]i а2тЕрппж\i aтl,с{t {lr.rгrlll{ll\,{ rlrrпяппiтrрq ч цiттrоцiцнпстi rrn пilltецнg"*,"-r?л---Jt..--.- J_"l"*,- J -.л\

зilконавчого KoMiTeTy ЗапорiзькоТ мiсьttоi ра/rи про зilтверджен}ul шrepeH<i

.l i.;-l Еlдi в дошкi;tьноi осiзiтlл ýа навчаjiьниi:l р irc.

З.2. ЗýО lYл 162 гrраrrт*€ за il'ятиденнрlм робсчl.r,ч TLOKHeft,I. BnriiдHi д.нi.

-,, r]tiTа. лледiля, святковi днi,
j.j, ifежlзм роi)оти iллкцюзттвн}t;х т]а сгrецiапьнI.{х {,р\lп встановjliос,|ься :j

.,,].1.1 цзL{rтя}..{ fiрс}в*деr-rt$I клэFеltцiйнrэ-вiднtэв_тiювзjll=}{с}Т- *oцia",rbH+*

;, l L-] i,з iтацi fдноТ poбoTrr.
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Iv. орI-АнIзАIIIя освIтньог(),шроцЕсу у здо лъ 162
4.1. Навча,,lънрrйрiiс у зло jф 162 пOчина€тъся 1 вересЕя i закiнчусться Зl

,rраrз*rя HacTTtr}{or,CI poк,v. j]il,r-iir-1 trepitэ;i rtочl,ttlа€l,ься i ttсрts}iя i закil;чyt_-r:ься Зi
сершня.

4.2. освiтнiй процес у Зло }q i б2 tlрганiзовусться вiдповiдr{о до :законiв
Украrни "lIptl ocBiTy". n'iTptl 

дtlшкi;lьну tlсвiг*ч ", iнших aKтiB :jакOнOдавс1gа. У
зло Ns 16? освiтнiй цроцес Rключас розRигак. вl{хOвання" навIлання iiого
Ei{xt]BaHЦiB i вi;tб-vваЁгься вiдповiдно до осtзiт,нъоТ ltрOгЁаilrрt. Зь*i*з- /\orlrKi.l.tb*l*i
***iTlT в{-гзЕtачаётъся Баз*ЕLl}чl Kt}},{пo}1eiIT$ý{ доurкiлъrtоi clcBiTrt.

4,з. злt] дg 16? лля форьтYвЁI"{ня tli:t*iTi.tix пllог,},!i11l1 L,lоже BEJKt}n}.{cT{}BvB;11.1.{

*cBi,rHj ilpoгpaм}r. рекоме*tдова*лi llЁНТР*Дfrни&{ срган*м вi.{кfiнавч*i в-l1i]Д}{. ll{o
забе:зпечус ф*рляування та р*алiз_yе] дерх{авну rt*лiтiлку у ссiэерi rrcBir:ll.

I]iшення Tlpo обра}lня та вI.{користання освi:,нъоТ програми сХВаjIК)g:гъL:я
fiедагоГiчНОЮ радото Зf,о ЛЬ 1б2 т,а за:гверджy€]тъся flог* дrФекторол,r,

KcliKHa освiг1-1я програ\{а пов1,Iнна пL,рс.lоачаl и на0\;l"гя litT}.IHOK)
кФfurпЕте}l,rl{сэс,l,ей" ý}JзFIаil*нрlх Ёазовим компо!{*!{,tс&f дсlшк:i.тьт,rсlТ ос:вi,гlт.

4.4. З &{eTolo сво€часцог0 виявлення та розвI-rткY oбдаруваFrь. здiбност,ей
*ихованцiВ злО ]Ф \62 мо}ке органiзовувати освiтнiй проliес за однI{NI ч!1
r i т t,кпrл я ппirrпtя_т,етц tl Ll и tJrt ппgr \ла\л I l { }_\, .t,f жt{Ъо-ес т,:r.и ч ний_ d-,i,зц:r,-r ь,г\,пI !(l-._r."г ] ::]i::P,.,:_i:-.ri:: i--_j,i-*...:'. , _l-- --"J---._tl.-_.

*здор ов ч иtt, му :_з ичн ий, г,чм aHi тарн l,r й тоt"цо ).
4.5. Зд*бутТя ДOiiliсiлы*оi осlэiти дi:,ъми з особллвр{мн ocBiTllil,tlT поlре(iаý,т[t

з-li]*rсню€ться за (}кремиý{и програýtаьi}т i ;чtстодitка]\{t,|" розроб-rен}.1ь,1l4 на оснtллэi
ý*rз*в*гО коL,{ilонеI{та дФпlКi;rьт,tоi ocвiTtl tleHTpaJtbmt},l Фргал-tоil.l викСtlавчоТ владii
У *феРi ОЦ:ВiТlя i наукit за п$годжЁ1-1ням з це}{тра-itъ}{иь.l t}ргаrrФ}I B}{K{iEaBEIoi вллtдil
з, сферi {_]хорс}н!{ :здсrр<_эв' я.

4.6. fiля забезпечення iндивiдуапiзаlriТ освiтнього процесу д,тя дiтей з
r;соблlrвrlмlт освiтнiми потребамlт вiдповiдно до BI,IсHоBKy iншюзl,tвтrо-
!}ес\.l1}СЦоГt} !ценТпv I]пп кfiLdr-Iпецсн\r гrсl,irr(]iт{}J-fi_Iтрп2гftгi.тцrr nrtiTrrrrr 11n,]tlt{Tт.lr

Jl-tТ!Iни, iнливiлУаrьноТ програми реабiлiтаrrii дрtтини з iнвалiднiстю (за
itаявнtl*тi; ск-тада{-т,ься iндрrвiду;rrъlrа flрФгрiý{а pO:]ý}rTKY. tцо розроtiляL.ться
к, r} :ъ1 i} Fl д [} ю 1 t с ltx 0 jI t] г t] - t] Ёд al- Lt г, i "l н tl l- о с у lф 0 в 0дY.

4.7" Н*lакня i]сFl.чФjlt]l-t}-г]едагогiчнЕtх т& кOреэt{чil:тно-р*зв}ll_кqэвllч I,iq}*jlyl-
illя}I ,t oc(irlлitBIl1lll (iCBlTlll\til пt}греtlа\!ll ,lдtitcllKrt"l ься вtJпов1_1но lt} вlпlt}г

I 
1 !i llt{Ф го з fi_к t} Е.{*д ilв *т тý t]_ ]"'кр а irriл.

4,8, На ocHoBi ocBiTHboi програми педагогiчна рада закладу дошкiльноТ
t_lсвiтll визначас план робо,глr на навчillьниЁr рiк,га лiтнirt перiод, ш{о конкретизус
.11Гач;З3rlirо *свiтн*L}гs прсlц9с1l, Лп** роботлт ЗЛО ý9 lб2 за1Rерд}к}rс дIфек].Llр
ЗДО ýs l62.

,+.9. Зl]О Л! 1ir2 canцrlcTii;iJo E}IзHiFlac фсlрпсrr оргшriзапii сlgвiтriъOго прL)ц*с}.
l)l.:]Кл&Д tlРганllЗацii ос:вiтгrьt}го прOitе*у зilтвсрджy.тъся д}lректOром ЗДО Лs t6?
,, i ] it-}tlaTкv [IaBLlajIbHL}I.G р{*}ку.

4. t0. Гiа;lан:rя j{оj{аткi}вi{,ч ocBir-Hix lI{iс]l_\lг, stкi не вfiзнаtlснл г:азовr-lьt
, \ i i }l ъl irllJ'r'r tR | пl'1iriijПiЪ!:1i*-iЧ;;.ib.l{JfКl-Цb;{{-}1 **:ElTl,J= ЭаПР'JВalaЧЖ',"{ТЪСý jТlril]e За ýl.{+bЪj,Llý+Hf ЗГi}ДФl{,Э
,H1_1i,,t} з бaTl,KiB або iнпiо{,Ф з&к*ннL,tгс} .пр*д*,гавника jliiTl4Нi{. Дtl::атковi rэcBi::цi
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ýосJIyги надаються за рахунок коштiв батькiв або iншl,tх законних
{тредстаВнlrкiв д}lтLIни, фjзичнlах та юрIrдrпнttХ осiб тла осrтовi _чго,ц}t. укладеноi
МiЖ tЭднllм iз ба,rъкiв або iHlпrrM заканI-{I,Iм r!ро;Jса,ilвtlpп{ом д|r|иItл7 та закIа.\ом
.:-1t-}tltýi;JbНoi сэ*вi,lлt в ме}}iак iiрilltЁ{чl{{i jlýп_Yt,гпý{*!,t} наваýгffкенýrt jцtt-гЁii],.1.

\". Фgl-А[{Iзлцlя хАрчувАЁ{Ftя,цl,тЕй у зд{} -ýъ ts?
5,t- Заб*зrrсчЁýt*lt т,а $рганiзацiя )tарч\-,tsання вtlхg*анцiв у ЗДtj Jф iir:

здiЁtснкэс-гься Ёiого засн{}ýн}{ко\{- ФFган*м yriFaltjiii{i{fi та fт*го вiдсrнFечjl*Fjtt\,t
стр y}il"yp HHl\t l] iдр оз;li:tо*t. д[rректср о м Зfi О ЛЪ 1 62.

5,2. Зл{) ýs !б? :tабе:зпечyс :tбалаЕIсФваI"{е хар.I},вill{tlя дiтеr."л, lrеобхiдttе д_тя

Тх ттltп*жн{]гt] р(lзýlтткч. з уF;rхуваl}tl]яь! trссltýлртвl,{х ,rtif.т}тчнтrх пttTlreii ,Tiт,el-t i}

T,аtioiк дt)трI{]\,lання\l llрr]rнциriiв }дt}р{}ýоi,i-} харчуеан}{ý т;1 натурагIьЁоI,о наf,о;:у
ilродуктiв. затвердженого у встановленсму законOдавством порядку. згiдно з
нормативно-правови]\,tи актами, шо регулюютъ питаннrI органiзашiТ харччвання
у заклацах дошкi;lьноi освiти,

).j. Uрганlзацlя харчування дlтей 1 зак.llалi дошкtльноl ocBlTtI з€Llе}кить вlд
режЕму роботи зак.таду та тривацос:тi леребчванця в lrbо\.tJv дiтеЙ, вiд тип1, груЕ.

5,4, Батьки сшлачують за харчуваt{ня вихованцiв у ЗfiО Jф 162 у розruriрi.
визначеному його :]асяовником. Порядок tsстановлення плати за харчyванЕя
nl.ýltгIl4 r.r зцс;тitпi доцrь:i_цьноТ ocBiTlT в!Iзцача€ться Ка_бiретоцц ]\liBicTniB УкпаТцrд,

5.5. Безк0I1Iтовн}1}1 харчvванням у ЗýО Nt 162 забезпеч},iоться категорii
дiтеit, шередбаченi законOдавствоý{ YKpaiHrl. Д;rя категорiй дiтеi1, якi
п*требчють соцiачьноi rriдтримl{I], встаЕовJIюються пi.;rьговi yмoвlj сlплатll за
хараIчвання за рiшеIжям органу мiсцевогс саý,{оврядува!{}{rI за рахYнок кош,гjв
*сi*цевого бюдlкету.

5.6, Вiдп*вiдадьлliст,ь за харll,yв*нюt дiт*й ),, ЗДО }Ъ 162 покладfiýотъсЁ }-la_

засновникq орган улравлiння та його вiдокремлеллий стр}цт_\.рнлтЁr пiлроздijl,
директора ЗfiО Jt tб2.

ý 7 Контппirь ,rя rrпганiзаrlir,тл тя gкiг.ттп yяпLтrlрпrrьrg lr ?ПГl NГtr !Гr? зтriйгgи-ля,-"'--i- " '_-'r
засновн!lк. орган управ;riння та його вiдокрептленlлй стр}iктурний пiлроздijr"
дерiкавн}.тl]i r*аптял * lзiд*овiднi контрол ю ю,т i орган}{,

V {" {}PI-AH IЗАЦ lЯ ý,IВ];1[.{ ЧНО Г0 О ýС-ЦУ ГO ВУ ýА t{Hý ДIТЕ Й
б. t. У JДtJ Лt lbl .]t],li ,заOезttечl iоl ься itoc гtйнliьt }lt]_ltlчHll\I

qtбс-;l},,гgв}tsанняr,!. щс_l 
,*.liiГtснк](,гьЁr1 \!fдичll!l\l}I пpaltiBHttKii.\,,t1.I" .qь:l вIФ-1sIL, л{'l

штату ЗДО Nр 162 або вiдповiдrltлх закладiв охорони здоров'я, у порядку,
встановленому Кабi нетом h.{i HicTp iB Укр ai Hlt.

6 ) Пrr псlтпцт+ич пбпц'+rаrr-iр \rепI.lццl.rv гrпяrтiцтrтлкiв ?По M,J 161 нp'петfаз,L,
"f-1 " -

монiторинг стану здоров'я, фiзичного та tlервOво-психiчного розвLIтку
дiтеi:t. I {адаtrня iM н е вiдкл ;адн оТ ь.r ед гг.l trtl i д0 пi} Ni{ о ги :

здifiсненr*я кt}tпрa}лIt} :ta Ёво€часFri*тю прOхФджеl{F{я медр{IIЕIих ог,цядiв. у
тсму чtrслri поt-;lttб,liе,нI-tх, органiзацiя вl{,коЕrilнтiя tlроt|liлfi.к{,}:iчн*Iх та l}зi{OрOвч}lх.
tiixtuliH. tllliHlca tx ct[lcкl ttвносliл

здiй*тlеяЕя к{lltтрL}"т{Ф за лlргаl+iз*шigкэ T;l якi*тю ЕftрчyЕi].F;t{я. дLlтр!.iеlil_til]_ям

ранiirнального peжI-{ely ocBiTHboi дiя;rьgостi, навчалъЕогG ЕаваýтiDкення;
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медич}{I,d,i контроль за вrlконанням санiтарно-r.iгiснiчного та
пр отрlел iлемiчног,о 1эе,жимiв :

проведення санiтарно-шросвiтlrиrькоi робот,r.r серед дi"геri, баrькiв або
]iji;i!.:i,\ закt]ннЕJх ПpcJ{c]-aBцttKiB /tи.lин}l .ta ilpatliЕtlrзKiE З;_]о к iб2,

б.з, зl]t} Jrгg 1б? ЕпjiаЁ rrрип,тitltеНня i забезпеч},С }la-]te}Ktti 1,мсвн jl;тя роб*,гr.l
\lr*-jИаltJ}ГХ llpaцiЁrrrrKiB та прOве"цеFII{JI лiкувальн*-гryофiлак"г}1.{}tr{х захолiв },
\ i r' -:ii ;Jý._ lJ СТ а ttt}$ -ri С Н rIL\ 1] it К t} i.i {}Л аВ С]- В (} ý{ .

б.4. ý-Lrя проведення коtэекitiЁтно-розЁLrтковt;i рOботт{ в iHK:rrrэ:Bt Bt*i.tx-
спецiаt-цьшlх грYЕа,\ облаштовчються у здо д9 16' вiдповiднi KaбigeTr,.r та
гiрItrлiш{енлж.

v[I" учАс}r}tкI{ освlтItього шроцЕсу у здо.]чъ t63
7-1. УчаСниками освiтнього tlроцесу у ЗfiО М i62 с: злобувачi освiти:

пе:tагоr,iчнi праuiвники; медичнi працiвникtл; батьки здобувачiв освiти або Iх
;|lKoHHi rrредс,гавникt{; помiчнлtки вихователiв. aýI.{cTeHTlr дiт.ей з особлl,tвим!t
освlтнlN{и потребамlt: iнmi осоOи. лередОаченt Закоl+ом Украiни Ki lpo
lrlшкi_ltьнУ ocBiTyll та ЗаЛl,ченi l]o освiтнъого ЦРС}ЦеС)* У лорядк}/, що
в CTaHoIJ jIю€ться закладсм освiти.

7.2. ФорМи ь,rа,герiалъногО ,га морЕLТьногО заохOчення за успiхи у прачi лrrя
rilаrЦjзgДаКiВ ?Пg _]ýg 1б2 встаl{+в_ll}оlоться вillцовlдно ,цо r!!4Е{тfо1о 

"аклI{л]rяр{]].l1rl\'краТrrи.
7.З. Статус. права та обов'язкii у{асrrикiв освiтнього процесY визЕачаються

]i]конами УкраiнlI "Про ocBiTv", "I1po дошкiльнч ocBiTy". iншi,tми актаý{1{
jакOнода,вства, статуто,м. прав}rлаеrи вну,грirшнъого ро:]порядку Зl]о "hlb lб2.'l,a, ,]доб_чвачi ocBiTpt мають право на:

безсlrr_цатну лошкi_цьну освiTr,, ;

бе:зпечнi й нешкiдливi умоtsи навчання, утри {ання.
зах}lст пiд час освiтrrього процесУ вiд принихtення честi та гiдносr:i, будь-

чь.ttr: фопчt llасJir*цI-стsа й ек,:п_.l*.,атацiТ rir,,lirrгr.' (11ццrzц2цня\ l!tгKnl,rr,ril,talliT -rя-1, "r. _ :: .-:-_--:!_:j ц: -1:::. ..-.. _::!:: _, !---.J !1 л-- -__r-_._-л_*.-__
,Jr_]ь-якою ознакою, пропаганди та агiтацiТ, що заБдЁlютъ шrкOди здоров'ю
;:об.tъача ocBiTi,r;

здоровий сцосiб }киття;
безоплат}rе мýдичrте обслугов\,вання у ме}ках повноваженъ Зfi() М 162:
якlсн1 ocBITHl llосл},ги;
пова_t,у людеъкоi гiдностi :

iншi необхiднi 1rlloBll дJIя здобуття освi.глl, У тоN,lу' числi дпя осiб з
,_iсоблL{виtlItr{ ocBi:THiMlr гiотребамiт т]а iз cotlizutbHo незахлtщен}{х верств
:I]C*jreF]I{я;

iHmi лраВа, передба ч elii чинн}l]lt з ако нодав ством YKpal"H'r.
7"5. Права батькiв або осiб, яtсi ix замiнюютъ:
вибирати заклад дошrкiльrrоТ освiти та форму здобуття дI.1трlною допlкiльноТ

ocBiTl.t;

обиратИ i бутИ tr0раtlltмИ дО органiВ громадсЬког0 саtr4оврядуваI{Ея
r_]n ]\Гt !б2.

tЗу,гэт }ra ГР{i}.{ад*ькllх :iЁсадах ac}i{:T*ETi]A,{ jr.итЕ,iЁi}I з *L-OбjiI.1EL{.\1}l *cBiTlgilиge



i4

потребамI.1 або вI значиги особу, яка BиKoHyBaтl.IMe обов'язки асистента дитинр{;
захиIцатlI вiдповiдно до законодавстtза права та законнi iHTepeclr здоб"-вачiв

освiти;
зýеFтат}iся дG зl;.iсrадiв ocBiTit. iiргаrriв управлir*,iя tlcBiTclK: -i ri}Tтliiib ccBiT;;:
за_вчаQн0 0трнмуlзати iт:форм;,щirо гц]0 Bci залланtrванi та позап:rаlновi

гtr:,]а:гол-i.lнi. пc}txCIjIol,i.lнi, мЁJl}:t.lнi. соцirr;lоl,irtнi зtlхоllи. l:It}cлiJ_lжieнHя.
1-. .,.-,,,-luir-. j r]!Ы€Hriн. iiýjiaaarГ-i.iii1 €i(ЁгiерFiъiсr{-Гit *ii1 itаj_iавfiт},j _iГii;i"Y па уЧастi} у Hi,t,{

_l1.{,T }IH}t;

брати r{асть у розробrrенi iндлtвiдуатьноТ гrрограп.,rl4 розвитку дитрlни;
отримуватlл iгlформацiю гrро дiяльнiсть ЗД() Nt 162, у тому чlлслi щолt)

надання соцiальних та IIсихOлого-педагогiчних пocj]yг особапЕ. якi постраждаци
вiд булiнгу (rъкування), cTfuIII,I ilого свiдкамрt або в"rиниллr булirrr (uькування),
ilpt} резуJrьтатlt навчання cBoix ;tiгсЁl (дiгей, закt}нними llредс,t,авниками яких
воt{и с) i резу.lrьтати оцitrювання якостi освir,и у ЗЛО Jф 162 та його освiтнъоТ
зiяльностi;

fiодавати директсру ЗДО J\9 i62 або засновFlику заяву про випадки булiнгу
iцъкчванЕJ{'} стосовно дитин}t або буть-якого iншtого ,ччасника освiтнъого
llpoltecy. виN{агаг}1 г{овного та неупереджеFlого розс-пiлу BaHt{JI tlих вишадкiв.

7.б. обов'язки батъltiв або осiб, якi ix заь,tiнtоютъ:
сгrр I,тят 14 злсlбr;тткl,ц!{тr,{ F{ t] u},lт otrl кi,пьно Т rr с в j тi+ :

забезrrечуват}l умови дJтя зд*бу:гтя дjrъьяrт старшого дошrti;тьного BiKy

-]tэшкiлъtлоi освiти зir буаь*яKoro фtэрмtlкr,
сЕQt]LlаGL{{.} BHi}cиT}I пла-гy з;1 харчування дI.{тиt{!I Е ЗДt] N! l6? У

l]c l aHOlJjlcHo}l\ llоря ,tli\-:

своЁr{асно г]оýljlоý{tпят,l,l .JJi{_] ЛЪ L{lЗ про ý{oжjt}:lв} Rцс}iтнtс]Ъ а{,]0 Xtl*piilrУ
lTiTT,TTIIf '

виховyвати у лiтеr1 повагу до г,iдностi, прав, свOбод i заlсонriих iHTepeciB
,]к}дIt!ll.I, зак"онiв та eTt{tiниx норм. вiдповiдальне ставлення до власFrогс
l эrtпr\lt'q ? ппlэalв'q пт,пц\iт{!LIтах i тпатri п TTcr,

сприяти оýан},,ван}lю д!{тиноlо освiтнъоТ програмr1 та дOсягненню,
п ер елS ач €Hl{x п}r 0гр aeJ ою р ез_y jf ьт ат i в }яaEaIat-IEl я :

lloвaжaT}-l гi"цнiс,гь. r}]ава. свgбоди i законнi iHTepec}t j{I4,гp{}ii{ ,га 
i1-1l"l:l+.ч

i чfi ъ:никiв освi,гнt,ог* ýpОli*ýy.
дtjатлт Е}]Ф tРiзlтч*т* й fic}fxlalшe зд(}рФв я дит}tЁ}i. cilp}iяti{ рL]зtii{т,]i\ 

'Тз,:iýt**-ъст*й, ф+зрьтувати l1авt{чкr{:tдi}р{iвL}г{-} сI]ajсФб} ж!,rття;

формувати },дlrтI1}{и кy_ць"гуру дiацогу, кулътуру ж}lття y взасморозумiнr-ri.
rlrryi ]]а з:1агOдi мiж yciMa нарOдаь{L1 етнiчними, нацiсн,LiьF{ими. релiгittнлt,чл+
грi rrа}цI, лреjiстаЕч!{ý!L1,li+ рiзi+ltх rrо:riт l.tчнрrх i ре:liгiГ,:нлrл: цог:-tgдi* т2
к}-1ьтурних трал*luiй, рiзн*го соцiа-qьпого IJоходження, сiмейного та маrlновсго
\_ t .1_L1 \, л

настаЕ{iýленням i **сэSн*т}lý,1 fiрl{клаrхфý{ yтв*рджуватрl fii]в*г,_t' д*
cr cжi_itbHtli ьтr-rрачi та *yспi;lьýIлх iljHH**Tr,lYt, :зокр*ма правдtl_ Ёi]раRед;тl-ав*с'l"i*

-_,_"= j,__"--."_.-ri;iiii*'ГЕ{Зi\*i.I}iчfаНiЗý,iТ. Гi}Лei]aýI'H**T'i" i-lpai.iejТЮti*1=Bii.

Ei{Ht]BYBaTr.t V д{пттtт{Ll пt"}ваг!, д{} деI)ЕiаЕЕr*Т ыовl,t тft дерi*{*аI]i{Еlх clnrB+:tiE
}'краlни, нацiона;rь}Iих, iсторичних. купътурних цiнностей YKpaiHll, дбайлt,lве
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. т aB;IeHHrI ло i сторико-купьтурного надбаж{я Украt ни.
дотрI,{il,lyватl,lся чстаноt]чl,{х дOк\,N{ентiв. правил внчтрiшньог0 розп(Jl]ядкy

jJO Jъ 162, атакож }rMoB договор_y прсr надавня ocBiTllix lтослуг (за наявностi);
спрL!ят}i керiвниuтву ЗД0 jЧе 1б2 у irpt}lrlд*llHi trltзз*:ii.l1*заilttя Blltta;{Kiв

-,r. rittгr {шькл,вання ):

викоt{ýвати рirлелrrtя та реко},rеЕдацii lcoнriciТ з р*зr,Jlядy вrтпадкiв б_члiвгт
цъкчван}tя; у ЗлО j,ф i6?,

7.З. Iнrлi црава та обов'язкн бaTbKiB" здоflува.tiв clcBiTpr встЕн$Ёj-ltокiтьЁя
LjiiHнtlýl за.кLrнодавстЕоп,l УкраТнлt. cт,al]}lTl]&T ЗлС) j\Гg lб2 i ;tоговорil&{ llpo нt]дLl]{ня
,,r: Bi lHix fii}ýл_yг (:}ii HilýBF{ocTi},

?.8" Г,Jiлнiзув;lння дifl,L{T,rtlKl ЗДГi -h& ] fl2 не зtзi:rъ*lяе: Ёjъя'lФ вi.л +бtlв'я,Jк1,

-lIi\{lвa_"iBзf]}1. розвItlrатr,t й HaEL{altl Ti в р*э;_tttнноfuly колi.
7.9. Трудовi вiдносиi:Ill регуJпоються законодавством Украiни rrро працю,

].tконами УкраТни "Про ocBiT,y", "Про дошкiльну ocBiTy", iЕшиN,tи нормативI{о-
; ipal]0B!tM1,1 ак,гаfuIрI ,rа fiравилаý{и ]]нутрiшнъого т,рудового розilорядку.

лIIректор JltU Лs lbl несе персона"Iьн} вiдповrдальнlсть ,ta пор) шення Hll}l
],)i, l(IRl-}г(),tаконсlдаts(]тва YKnnTllrt.,г ",-,

7.10. F{а посаду педагоI,iчного гlрацiвнrrка Зl]О М 162 признача€ться особа
; високнми мораlьними якостями. яка ма€ вишу педагогiчi*у ocBiTy за
li itt+вiдн+кэ +пецiацьlliст:rо уz|абg шрофес,iйну квалirlliкацilо ilедагогi.iцсго
llрацiвнl.rка, забезпечу€ резупьтативнiсть i якiсть рсботи. та: якщо i'i сfriзлrчrrий i
г t с l.тхi.rн иi4 стан jlозвоJIя € Bi{KoHyB атлr професiйнi обов'яз ки"

7. 1 0. 1 . Педагогiчнi пpatliBHttкl.{ ýtають гlравгl :

на вiльнttГi Bltбip ocBiTrti.T програь{, t}opM, методiв i засобiв навчання, що
-l. tповiдаю гь освl,гнiГл rlрограм!:

*еда_r,qlгiчrtу iнiцjа гиýу 
"

пiдв tлщеt-trrя кв а:ri ф iK ацi i. пер епiдготовкч: :

вiльtмй влiбiр ocBiT,Hix програý{, фор* навчання. зак;tадiв освiти, _чстанов i

,tlt а.чi_*аttiй. iцl,rих сt,б'сктrв ocBiTHboT ,r.iя-rьн+сгi_ цiо зr.il"Iсlllоtо,гь цir,L.ltц_lеннrt

.. в а;ritРiкацiТ та перепiдготовку педагогiчних rrрацiв rr икiв :

доступ а* iнформаliitirrих pecypciB i комуr;iкацiй. Iц0 викорl{gтrrвyютьýя ý
r"Bil }lbo}rr прошесi:

* iдзначення yспiхiв .v св*iй проi}есir1 rq ir:T дi ял ь HocTi :

справе-].IIиве l,a otr cKTltBHe t,,цlIlювання свосi профссliГrнtlТ.ltя.lьностl:
,_{ахиqт профе*iйшоi чесr,i т,а гiднrrс:,i;
безпечнi i непrкiдлttвi умови працi;

участь у громадському самоврядувантri ЗДО jtl"q l62;
1/цасть rl nnýglj колегiаць!{L{}. a11_1!,ilчiв r,rппзвiliння ЗЛ{J М !62:- J r* ",-- *r J,-г*"-"
на соцiатъне та ir.латерiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства

:'KpaiHll;
захист пiд час освirнього процесу вiд буль-яких фор* насLlлъстRа та

.KcrlJlyaT,allii" у тOму числi булiнгу (чькування), д1-lскримir+ацiТ за буль-якоIо
r),зн&кою, вiд пропаганди та агiтацil. шо завдають шкодII здOроts ю.

7. | 0. 2. Пе:хагогiчнi шраlдiвнt{ки зпбов' -язан i.

постiйно пiдвиrrдуватлr свiй професiйний i заг{tJlьн{}к_yдьтурнr.rit рiвеl-:ъ та
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r l с,.]згогiчну маЙстернiс,т:ь ;

викOнyва:ги освiтню програмy для досягнення здобyвачамlr освiти
iiередбачених нею результат,iв наtsчан}iя;

сrIрия],и рt-}:звитку :з;liбност,ей злобувачiв t,lcBi,t,и, формуваr-rню нав1.1чск
jfс}рGвого сlтособу життя, дбати гrро Тх фiзи.rне i гtсихiчне здоров'я,

дотр}Iмуват}lся педагогiчноi етлrки;
fiOtsажа"гt{ гiдl-tiс,l,ь, ttpaBa" свободи й законнi iHTcpectl Bcix учаснttкiв

,_,св iтньогil 11роцесч:
настановJIенFIям i особис,г}м лрикладоý{ у"тверлжувати лOваг}, дt)

. r спiльноi mropari та суспiлъ}itlх цiл*ностей, зокреь,tа правд}1, справедливостi,
- 

i атп i отиз мv- гчмаЕli зьтч, ToJTen ат{тно ст, i, пр аIIелк}бства-
брати участъ у роботi педагогiчноi рали та iriших заходах, гlов'язаtп.tх з

п j.:вище ння м про ф eci i'iH ого р iвня, педаr,огi.rноТ майстерностi ;

виховуваги у здобувачiв освiти гlовагу до цержавноr п,rови та держа]]FIr.{х
;tlltBo;riB УкраТни, нацiонапьЕрIхл iсторичтrr,ж. куjIьтурних цiнностей Украiни.
r,iait.цltBe ставлення до icr орtlttо-культ),рного надОання У краtни l а

; ; ; tl_rк(} l l4!l l н L,г)го l lр!4рn,Lн.)го сепел(lв иlItа "

itlopмyBaTи у здобчвачiв ocBiTrt прагF{ення д$ взаt]х{орOзl,ьiiпня. ýtl{ръ,.
,;,iilг*дl{ пяiхt -ycir,ra }.тарO,ilаh{и. ет,ллiчц!lh{}l, llaцi*iaatы{}i.ful{i, релiгifiнl,tfu{Ll гр\rЕал,{il:

rlrýili!!rll,!1 1,Jрii_l,rrячiц nqlti,l1t lli-l .lac +rгвiгцt,оl,{} linft,lr,,C\ цi tб\,Jt,-ЯКilt d'ont,t,!_4!!Yi ,,-_{

,i;i,зl.tчнtlг* l]a псi.тхi.lного наЁifiIьЁtЁýа, ýрi-iнl,{жg;{rж честi ,l,a гij{нtl*тi"
:lтскримiнацii за будь-якою ознакOю. шрOпага&ци т,а аг,iтацii, Iцо завдаIоть
l 1 lкодL1 здоров'ю зr{об_yвача освiти,

дOдержуватися установчL{х дOкументiв та правIiл внутрiшньOго розпоряjtкy
Зjt_l Лs lбJ, BttKol-t}BaTIl cв()t llocaJoвl обов язки:

гrовiдом.цятr.r к*рiвттrтriтвrз ЗЛО _lrГg ilr2 про dэа_к::и бу_lтiнгу {ttькчва_цяя)
.,T{_i**BI"I{-} :;лобувачiлэ fitBiTlt, t-iедагогiчгrлrх лрачiвнrакiв" iHrrrpT,x *crý. якt
:;i.1,]r\J{}EIsT,bcя jlo освiтнь*гi, ЕрOцесу. свiлtсоь,I як*г{} B*HI.1 бу::;т ос*бr,tсэ,с] абtэ
,,(iritnbлalliHr ппп sKi пт,пLt\tя tlt цir itltlrt,ll- r-rr,ifi R-д,t,la:ll,tt ц*.rri,rк l:t,lt,lll\ ,.i:,!\,t-tiB ,r,tst

i jрl.tЕиЕ{ення rlулi**r,у {rlькуваltня j.

7,iO"j. ГIедагогiчнi працiвнl.tки мають також iHrr_ri права та обOв'я:}ки,
lrерелбаченi чинýим законодавством YKpaiHtl, колекIивнlIм договOрOм.
т}]удовlсь1 договором.

/.lU.4. llсдагогtчних ,га lHшllx праltlвникlв JЛU Лс lб2 прll,]нача(, lа
'цi_lьняс п.иректор Зл(J N! l62.

7,10.5. Педагогiчнi лрацiвники Зло }lb 162 пiдлягаютъ атестацii вiдповiдrrо
lo порядку) встановленOго центральн}rм оргаI{ом виконавчоi владII. шtl
:ябr.tттr.qrrя fiпппдлrЕац}r{I ,г2 пр2пiэrrг п{r1}1кяRц\t пптiтl,лкrr rl crheni пгрi,гr..л"J."l.*г'-^--.'J-.r--гл"-"..'^"

7.1a.6. Педагогiчнi працiвникlт. якi систематично порyшу}Oтъ стат_\т,
прав}.Jrа внугрiшлього трудOвого ро:]порядку ЗДО }Гs 162, не виконують
пilсФIOвI,Iх обов'язкiв, умOв колективног0 договору або за результатамr.1
rтестацii t*e вiдповiдають зайианiЙ пocajdi, ь{Gжlrб бути звi,lrьненi з робо,r,и
вi:гrовiдно д0 чи}lного законOдавства У краlни.

7 "|а.7 " Вiдв+лiк_ацня педаг*гiчýих ýрацiвrтикiв вiд виконаЕця професiйнrах
trбсв'язкiв }le дOш,yскастъся. KpiM врtкадкiв, пер*дбаче}{t]iк закол{одаЕствое{.
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7.10,8. l]рацiвники ЗДо JФ 162 несуть вiдrrовiдал"rlьнiстъ за зберехсення
,fittття. фiзичне i психiчне здоров'я длtтинрr згiдно з чинним законодавствOм
),-краТни.

j.i*"9. ilраuiвники ЗfiО .\ч lб2 проходягъ перiодичнi медltчнi оI,_'rялl{ в
, стiновлено]!1у закснOдавствOL,I порядку.

Асрtстент дитl{нLI з особливимl.t ocBiTHiMpT гrотребалtи прохOд}Iть iчIеди.ttlий
, }l .iяд вiлttовiдно j_ll} вl{мог законодаýства.

7. l0" l 0. Ilелагогiчне наваЕтажеЕ}lrl педагогiчнrtх пuацiвникiв "-iас.
,ll]Itзначенlлй для здiйсненtlя освiтнъого прOцесу, якlлй визначаеться }ta пiдс,гавi
.tKoHoJaBcTBa УкраТни.

7.1 1. Ппшriвникr.т ЗДо лГ9 162 у паптнепствi з батькапли або iнtирrмрl
:1.1КОННИМрr IIредставникамIл дir,еЙ забезпечують сднiсr:ь }Iавчання, вt{ховання i
llo3BllIK! вIакованцiв у рамках освiтнъого процесy, створюють безпечне ocBiTl*c
,ередовише, вiльне вiд б.чль-яких rrроявiв насилъства та бу,;liнгу (uькування).
i часнрtки освiтнього процесу взасfoIодiють на ocнoBi поваги один до однOл,,о,
.tl lplI},tilHHя прави;l внут,рiшньOго ро,tпорялк), Jl[U Лл l Ь/.

1,|2",Залучення вихова_ЕIцлв пiд "lac *свiтнъого llроцвсу до виконан}Iя робiт
-Т1I tro участi у заходах, не пов'язацрtх з викс}rанFiям ocBiTнboi програL4i.r:
,зборонясться.

чlш. уItрАвлIýня здо ýь 162
8, i. Управлiння ЗЛО Лg 162 здiiiсrlюю,гь:
:]асновIlик ЗДО Ng 1б2:
tlpl,aH управ_tiння:
Jиректор Зl{u лч lbl;
rrедагогiчна Fада ЗДО -r\ig 162 - ко_цегiальний rtocTiйHo дiючий оргац

, пllавлiння ЗЛО JФ l б2;
вищиЙ колегiапьниЙ орган грOмадськOго саýlоврядування ЗДО ,Чs 162 -

,,]г?_lIъц! зб+р:а {к*чферечuiя) кодектl.Itsi, ЗЛО ýg ! 62;
iншi органи" перелба..tенi спецiальнtl-ми законаý{и т al аба cTaT}rTOM,
Органи грOеIа/{оького самоврядуtsilтr{я ЗДО ЛЪ 162 та пirоrl,вальна рада

]fO }ib lб2 мають право брати участь в yлpaB.гliнHi ЗДО }Г9 162 y порядку та
,,ie,l\ax. вl{значених зако}Iамлr Украiни "Про ocBiTy ". "lфо дошкiльну освi:гу" га
- т t]TvToп,I.

8 2 Заснов}tик:rД{) Iгч l62:
прr.tЙмас рirлення про створенt{я, реорганiзацiю, лiквiдацirо чI{

-i;lэепрофiлювання (змiну типу) ЗДО JФ 162;
,]абезrте.тrrr. driнацс\/Rя}{н{т ?шп т\fu 1 6r,
забезпечус yтрllмання та розвитOк матерiа,тьно-техFliчноi бази

j.]{_) ЛЪ i62 rra piBHi. достатIlьOму для вIlконаI{ня виft{ог стаFIдартiв доlпкiльноt
rcBjTlT та лiцензiйнrж умов;

забезпечу€ дсс,гупrriсть будiвлi, споруд i rrpиMir"rreHb З.Щ() М 162 згiдлто :з

,ч1l,дзu"rшrи оулtвсльнимI{ HopMa\ItI l стандартамli:
}' Ра.Зi РеОРГанiзацiТ чи лiквiда"цлi ЗДО _\Гg l62 _rабезп*чус здобува_чам ocBiT,lt

, l i'l к-тив iсть продовж1.{ти навчання на вiдгtов iдноп,rу piBHi освiти;
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забезпечус вiдповiдно дс закоцодавства створення у ЗДО М 162
безперешкодýого сеI]едовиIIIа д-qя yчаснртrсiв освiтньог0 процесy" зокрее{а для
ll с j б з особ-циврrмлt clcBiTHiMи по,rребапrи :

QltpиjlюjdнK}t, на ý}toсr\{} oc}irrir.lHoMy Beбcaltri iгrформацiю та л*кYмен],tl гфt}
t]ilкopиcTaнH}l публiчних KorrrTiB у ctPepi доtлкiльноi ocBiTi.T:

ресr-;riззlс iкmi повноважен}Iя, перелбаченi чинниь,l зако}{0давствоIч1
_'-Kpai'H,t,t.

8,З. Орган yправяiпня ЗЛО Nс 162:
за"{,lзерджус] статут ЗЛ{} ]tfc ] 62 {.Ёtогс ElfiBv редакцiю}:
здi1-1сrпtrс: KorlTpojlb :а вЁrк*ри*та}{няtl ЗЛС Jф 1б2 п,vблiчrrих к+пrтiв;
yклада€j ст,пfiковlт* тру,повl.:Г* лслгt}вiр fK*-lHTpaKT} ,+ irtтректilро*т З,i|t} jЪ t6?.

,,браним (призlлаченrtлi} у, IIоря.цку" Ё{:тановJ}енtrе.tу liннцрlи :зак*нФjlаlзс],воп,i

-r'Kpai'Trl,t:

розривас стрсков}Jй труловрй договiр (контракт) з директOроъл ЗflО Jф 162
i;a шiдставах та }i ilOрядкy, визначенLlх чL{н}lр{м законOдавстRом УкраТrrи;

затвýрджy€ коштор}rс та приЁrмас фiнансовrrй :звiт ЗJ{U Лs i о2 _v ,виIrадках
г i] rтfiр ri,дку, виз нi}ч е н!! х tIиHттI,fh{ закФнодаR ст вом Yкра_l ни :

здiйснюс KoнTpojlb за фiнаrlсол}с}*гOспс}дарською дiялънiсткl ЗДО Jф 162;
:здiЙоrrюе контроль за дOтриманI{ям установчих дOкументiв ЗД() ,rt{b 162;
:забе:*цеччq ствопецня t,, ЗД{_) =}ф 162 iнк-цrс.:аивЕOго +свiтнъпго сепеч{lви!I!а

r нiверсалъного дизаЙну та розy}lЕOго пристOсування;
створк}€ уýtови для розвL{тк_ч ЗfiО Jtlb 162;
оргаlliзовчс tтiдготовкy, проЕедення експеррrь{енталънот та iнновацirlriот

;iя.тъностi 
"v 

Зý{} JЧ9 162 та кOнтро;lкrt, хiд Тх здiйснення,
здiгlсню{ контроjIъ за недOпуrценням tlрiавi,четв ч],l обьtе;кень

_{tпскриfuliнацi!} за i_}знака'ъ,[!f pa{r}t" колъору tmKiprT, по-тiтичнrтх" р,:;тiгil.:iнртх та
jнших переконань, cTaTi. BiKy, iнвачiдностi, етнi.tного та gоцifu,Iьного
походження, сiмеiiнOго ,га маЙнового cTal]y, мiсllя прOживання, за MoBHltMpt або
i ч ir! }{}{р1 оз цака}-_.{и;

здiйскос облiк здобува.-tiв ocBiTll ЗЛО Ns 1б2 у rrорялку} затвердженому
l. a tJiTTeTtlъT iviiH icTp iB YKp airrl*,

:з;"1itl*H:Klc Kl}HтpФjib :]i1 j-lc)i{cpittaнHя\{ ЗД{) J\tb l{l2 прilв}ljl з t}.чор{]ни ltpal{i т:а

бr-=.iilOE}{. ilрt}г}týожежнr-rТ безilек,l,т i с;rнi,t,арного режI.,{N,Iу" t1 :*ЁкJlilj{il-ч освi-гrl:
BlIKolt\,(, t|ri rlrtuli гt}"l()вlluгt} р(ltпOрядll1.1liа (rкlджетнll\ к()штtв Bl:1пOBtJllo ](}

]цl_]jь:tтtt{.)г{} i;"}h"tl!t{_}ýлgg,lзл. {_}ptitlti_ltrBy"r:, i гфсвt),цllть Bttl,TpirllHiй Ktlti!plr_lb. -гr

вliчтрiiпнiй аудит у ЗЛО Ng 1б2;
с}фия€ розробцi плану закодiв, спрямоваI{их на за,побiгання та протилiкl

,i'i'1!rl11,'lltb!сrlp.:lнT+Tл1 1/ ?п{-l Ml 161 , пс!?гтIqrаг с]iапг{, гтпгr пiirtлпrrrl Iттrlп.-l

}]еагyвання на випадки бу.:liнгу {uъкувалжя) за заяtsам}l батькiв здобувачiв
,,iвiгl!_ }i,lh,Фlilll,!\ tц)dдс гапttllкiв. tнш}!\ tlciб i tlpltitr,lat pilttcttHя ta lic tv_lb,Ill, a\i}l
i}i}]l г'-цядY ТаКt{Х *КаР Г;

L]IФi.-lяc ств{lренцю беlзлlе.tн*;,* rrc:BjTнtr**t*t} ccpej{*,}E tltra у ЗДfi ýs IS2.
з дiйснкrг ittiltt llt}lJHoBaжCl{Hrl. ttс;rс.,iýачсн, чtlннl-t\l ]aKOHo,lilBcl,Bt)\! } Kpatilil

;;-э- il*л*з>в;еt{Iж.\j пр* j]**apТa}-rt*}tT c_lcBiTlя t Bia,vKlT З*:r*рiзькtзt ъtjcbK_tlт рi:"длt.
8.4. Безпосередн€ керiвництво ЗДО Л! 162 здiйсrrrое його директор. якиlYt
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,],liзнача€ться iзвiлънясться з посади оргаIrом управлirrня у порядку,
: i1]liаче}Iоft.{y законодавством ],а строкOвим трyдOвIll\{ дOговором {-KorrTpaKToM).

8,4,1" fiиректороý{ ЗДО },fi] 1б2 може б}rrrч особа, яка € громадянинO}д
_ rllзiц1,l. вi.;лъr*о во_rlодiс державнOю моl}tlю, мас виlцу rlедагоt,i.{ну ocBi,l,y, ста}lt

; lагогiчноi та/або наукOво-педагогiчноi роботи не менше трьок рсlкiвл
:,гl,tнiзаторськi здiбностi, стан фiзлrчного i психiчного здttрtlв'я, щ0 не

, с :] е ш кOджа€] fJ и к0 нанню rrp офесi ifulих t)бt} в' я:l ttiв "

8.4.2. Лиректор ЗЛО ýs 162:
органiзовус дiяльнiсть ЗýО М lб2;
вiдповiдас за реацiзацiю завдань дошкiльноi освiти, визначених Законорt

, кпаl'ни "ГIро .шоrпкiльнч ocBiT.v",
вирiшус питання фiнансово-госпOдарськоi дiяльностi ЗfiО }lЪ l62:
гIрilзначас l{a посад}, l,a звiльняс з посади пpauiBHrrKiB. ви,]наtlаг 1х

, ,, itкцiонzulъtti обов'язки.
забезпечус органiзачiю освiтньогtl процесу та здiйснення контроjlю за

: ]1конанням ocBiTHi,x програrut.
,забезпе.rvс t}yHKltioHyBaн}{g внутрirшнъоТ ср!gтеми за-безпечення якос,гi

. г.; iTlT.

заf,езгrе*lу*t _yмФвi.I для здiЁtс*тенгтя дiгво-r-rr та вi;лкрит*i,с'л гl]iil,iадi:ьк*го
1 t i 1 p{,ljlý-t з э ;зLqJъ н i с-r i* Зý{-} "\ч 1 {1? ;

,;-1Iр}:1ýЁ "га *тЕtjрю{j _yl\,1{}.Er.{ для дiя:тьн**,ri +prirHiB *ам*l}ржчван}jя
:,-]t; р i62,

сприя€ здорOвому способу життя здобувачiв ocBiTtl та прашiвнr.tкiв

-1.1t_) "ltis 162;
забе:зпечус] створенriя у ЗЛО Лs tti2 безгlечног0 освiтнього середовиша,

: L тьного вtд насидъс,тва та бу-чiнl,з, {r:ькувалrня).
в},tда{ Y Mexi"&X Kl}l,{лeTeilltii наказtt i контро,liюt] i'х вl.tt*наrжя;
зrrбезгt*чус- пjIаЕryЕаýF{я дiяльлк_lс,тi та t]t*рч_увапrля r.трат*гiТ рг}lзг+рЕку

l t-! Цо ] 6? сжrга:эiз{ъЕо,,t ъlqlгs-l дfo"тъ*giс::ь;

ii{_}i{lрt]дк}* органi:*аtriю xapLr}iBatlrcg i* il,lед**чн*го *бслуговyканн-ч дiтеtТt.

затверджус план роботи на piK, пpaBIlrra внутрiшнього трудового
rl]порядкy, посадовi (робочi) обов'язки (iHcTpyKllii) та графiм роботи
tlitцiBt*иKiB ЗДО Jф 162"

оргаlлiзовчt рlзlJl t[topM1,1 сIIIвпраItl ,t 0а,гьками аОо ocobartlt. якl tx
. trtirrюють.

за6*зпеч_ъ.с вi;lкритiс:гъ i проз*рiсть дiя.;lъностi ЗЛ{] j\IЪ lб2, зокреýrа шля,чо},t

ilрilJюднсння луб_шiчт*tlТ iнфорп,rаirii вiдповiдri* до BKýfoTt зак*нiв Украiнлr "lTp*
R!,\," "Г!пrr llпгтl/rt ]i} qrr fi,]iurLlnT iirchonn,tatlii" та "llnil вi,rкпlrrtс"tъ: "г' лi' ""t"l ..rt'

-IlкL}Oidстаншя ryблiчнrж KCIttlTiB" та iншрtх заколiiв Украi"тtи;

забезпечу€ дOтрlIмання лir{ензiл*trп,tх умов? вимог 0хорони працi" безпеки
+;itттсдiя;lъностi, протипожежних норл,{ i правлl.гt, вимог санiтарного та irlшrого
:;.iко}Iодi}всl]ва.

здttlснюс зарахуваFI}Jя, переведення. вiдрахуванrrя здобувачiв освiти
в r r.цов i,r{цо лс вимог закa\но ilа_вЁтва;

готу€] ilрOt]кт штатног"о розпису закладу освiтлr в N{ежах затвердже}{ого
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t}оilду заробiтноТ плати та подас його департаменту ocBiTpr i науки ЗалорiзькоТ
,.tiсъкоi рад!r на затверд}iiення;

органiзову€ документообiг, бухr,аттерськиЁl облiк та звi,гнiсть вiдповiдно до
jаконодавства;

tцOроку звiтус про ýвок, дiя;rьнiсть на загальн}Lх зборах {конференцiях)
колективу ЗДО Ng 162 та батъкiв або осiб, якi ix замilrюють;

. ,,_,_: _ dл__ ) .:*:_=_ _r л-_л--:,_,,_,_", _ dл__ ) .:*:_=_ _r -__л--: 7).-.-=.=.^ - =_-BиKCtiiyc iнiiii i}C,oB яЗfiи, персдUачýiil JarttjflUлaБui'iju_h,1) .jauнUttвl,tкUlvl.

статlтом, колек,гивниý{ доl,оRором, страковим трудов}tN{ дOговороNr
i конграктом), fiосадовоrо iнстрyкцiсю,

8.5. Постiйно дiючиrut KOJIeгiatbHl.tM органоil{ у ЗДО }ф 162 € педагогi.ltlа

рада.
8,5.1. До складу педагогi.lноi рад}I входять: директор) педагогlчнl та

rtедttчнi rlpat_liBHltKи, iHrшi сtlецiазtiс,глt, hzioiKyTb вхOдигL I,оjtOви баr,ькiвсъких
KctMiTeTiB, tРiзичнi особи, якi провадять ocBiтHto дiяльяiсть у сферi дошкi;tьноТ
i,lcBi,ltt.

8,5.2. На засiдання педагогiчноТ рад{ можуть бути :]апрошенi представник}{
гliомадсъкl.lх органiзацiй" педагогi.rнi працiвники :1а&цадiв заr,а"цьноТ серелньоТ
i-rc_:BjTи. багькlт здобъ..вачiв освi,::и або ix закOнt{}{ý прLrдстýýникiв, {-}сrэбlt"

iartp{]tпe}li на:+асi;-.titЕяя rедi:r,*гiчнtэi paj{l+- ý,tritl*Ti: ilpaBCI jl{}раjtчогO i,*,ii{}cy,

,t.-ý.З, Кiлъкiс:'гь зас:iда,tлtт" tтел.агtrгiчттrlТ-ir;tптl B{{-tt!ilt{itf т61-:д Тх лr.ltтt:тr.tti*--тн:,

S.5,4. ["оло*сrю i:*длtгtlгiчtt*i рал,lт f Jl}фект{}р ЗЛt] ýg 1iз2. Гj*дагсlгiчl-lа вада
обlлрас :зi сiзого скл&ii_y секретаря на навча,тьнлrй piK.

8. 5. -ý. Педаr,огiчна рада заклад.y:

схвал}о€ освiтцю програмJ- ЗДО J!9 l{т2, *цiнюс резу"цътативнiсть ТТ

виконання та 11икснання ъазового KoMIIoHeHTa дошкiльноi освiти. ,чtд якiсного
вfiкQнання lтрограfu.l розв!lтку" gихованtrя i наЕча}!}{Ё дiтей у кожнiй вiкt-эвtii

i,pvпi;

формус cplcTeмy i зат,верлжус процед_yри внутрiшнього забезпеченIш якостl
,',CgiTp,l, :зsýре]tdа сцс,I,е}q}j та },!еха}liзпцц.t :забезпече_ццs акаделдiчноТ доброчесцостi:

розглrIjIа€ п!lтан}lя вдосконалення органiзацiТ *свiтнъого шрOцесУ.

ВtjЗнаЧаС n,ilaн роботи ЗДо Л1 1bZ Ia пе;{агогiчl+е наRанта,hення
п*даr"оriчних ilрацiв llиKiB.

заЕверд}Rу€ ?аходи rцод0 змiтiнgялrя здоров'я лiтет?;
оOговорюс гli{тання lIl.,lItItLцeHHя KBa_пi{lttcaltti пе_lаl,огi.tнtiх llpaltlBHitыiB_

гt.) }BI.J l к}, Тх_ творчr-li iHittia"гltBtl:
затверджу€ щорiчний плаFi пiдвиtцення квыriфiкаuii ледагогiчллl,tх

irрацiвнлtкiв:
п{-r"гпgrпя{-. пIiTаr{Ilq цt-!{1{1Ra i{}Kfr}{}!g R nc'BiTrriT} L1^!{}TIeC цililrгn2114lir

педагогiчного лосвiду та iHHoBarliй- участi в дOс.]liднлтцькiй, експеримента,чьнit"l,
iнновацifлнiй jлiяльностi, спi*пtrrашi з iHrHиMi,t заIi.]тадаi\{ll *свiти" наyковиN.{l,i

1,cтaнoвallt*, фiзнчýl.Iм}l та юридичнi.tь.ли особамrl, якi спрlляlоть po,]BllTкv ocBiTrt:
Еизfiаi{ас шrýхи спiвпрачi ЗД{J -ф 162 з сiм'сr* :злобувача ссвiти'
yxBaJlK}c рiшеtлl-iя шOдс} вljtзн;Jче}t},lя- !Iора-lь}l0г0 l а матерtiLlьнOгtj

tасt\:{_}чL:нllя npartiBltltKiB :}t-K.la.;l},. iHшIltx эчасltикiв освir,шьiJго [lpoltgС.\ :

розгляда€ п!lтання шодо вiдгrовiдальностi rTpaшiBHrtKiB Зл{) ýъ 162 та it*пзlтх
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,,,1111-:p1111qig освiтнього процесу за невиконання Ir{иМи своТх обов'язкiв;

r,{а€ пр€lво iнiцiювати прсведення позап.Ilанового iнституцiЙного аyд}iтч
]JO Л9 162 i проведення громадськоl акредитацiТ заклад_у:

роЗгjlяJlа€ irrmi 11итаЕня, BllHecerri законом т,а'або устаrrовчIlми
1tlк}ý,lонтамлr ЗfiО JYg lб2 до ii повноважень.

8.5,6. Рilrrенrrя rrедагогiчноi радI.{, тIрил:lнятi в },tежах ii повнова){iеFtь,
itsL}дr{l,ься в J-tilc наказамt{ j{IlpýKъ,оpa ЗДО j\Ф iбZ ,l,a t] обов'я:зковI{il,lt{ /_{t}

5 IlконанItя BciMa ччасниками освiт*lъýго цроuес\, \/ закла,лj ocBiTpr.
8"5.7. Рiшlсння шедагогiчноi рutи з y*ix питаIdь приrlмаrсть*я бi;гьшtiстr* вjд

сriтzu{y. У разi рiвяого розii*дiлу гс;tосiв голос годов},шчого на засiланлti с
:rillнаrта;тъним, Рiшrецня пе;rагогiчноТ рап14 tlформ;ткlк),гься ппr;тrэко,поь{ ТТ

. ас iдання, гliдплrсуюl,ься головою "га секретареж педагоt,i.lнсi ради.
8.{1, Гliк:lyва.ть}Iа рада ЗЛti "ýý loZ *твrlрюсться ,ln рiшсr:ням зilcнoвH}ip{a

ijijп*liiдЕФ д(} сп*ýiацьл-rих зaKt}Hiв HLT B}{зHaatettitlYt строк.
ýt*.1. l}iклувальна рада ЗЛ{} }lb 162 *прltя€] вi.трiшет**iю fi*р*rтектitвцl.tý

.iti lalIb pOJB}ll'K\, ,gaK,Ia;.l\. ta-l\,чeH1-1to t|llHaHctlttl{I pt,CтpciB .:[.:Iя 
,iiitiе,.illечення

,11-'',1'1э дiяýъшос:тi з cсlt*sнEx нft;тFЁиiв розвl.iтку, i з.-iiiтсн*нню кФ}{гр{iлt{_} за ;х
irlliiористанняьf. ефектttвнit"t взасмодii'закладу з органа.r{и державноТ ý_}rадIl та
,)i]ганаý{I.i мiсцевоr,* саNlOвря]]Yван}iя, наYковOю гр0]\Iадськiстю" гроN{адськLl}.l}.l
,,,1'сдлgаi,qлт-r{r.i*i, }$рl.r"цр1.{tlц1,1!t та {эiзlrчл{!l&,lи *с,Jбами,

8.6.2, Членrт хiк-Lt_чвttчънtli'ралlt З.ЩtЭ -ilfg 162 маютъ праЕо братrт уLlа*тъ у
i]ilti*э':'i кtlлегiжьцr,iх оргагriв :*аклазд.ч освiтгт з rlраЁgrм дФрадчогt} гФлФg_ъ/,

S,6"З. ;_fcl cкj]a;{\/ пiк_пува_пыttэТ радi,r ЗЛ* Лt l *: н* 1lсжvgь E}tg;iи,l]i.I
. l:alliB HplK}.l fiъог* закj!адч *свiгr.t"

8.7. i-;:*мад*ьке самовряд}jý&ння в ЗДt] Лt lej це rIреR* учасникiв
,;вjтнъФго llрfit{tсу ýl€ ý*зш*середFlъо, так i ч*ре:з i-}рг*Еr.r гр*ý,,.lа-цt]ькi]I.*

"';]\{оВрядYýання, колективrIо вирiшIY]tати питання органiзацii ,га забезпе.{ення
,свiгпъого процесу в закjlадi o*BiTIl. захисту ix LlpitB та iHTepeciB. оргаттi_зацii
:,:-r|t!.1.1.q та {_r,i-lорL\в.lелlня- брагlt ) час,гь ), I-po\la.xСb!.:ot.!i, наг-rядi {h:оF{тро !i) тл в

i гlраgлiнrii заtrтадом освiтлт ч N{*i{tач ýовI{оважень. l}}Iзт{ат{еЁtr}Jх Законоьt }rKpa!H1.l
iTpo ocBiTv". jншlяtем заколlаhlр{ YrtpaTl*r та цим cTaT}T{iý,{,

Гр*мirлське самовря,lд}.l}ання в ЗДСi }Г* 162 :э;riliснк}€ться на llрiл}ilдlilIffх"
;llзначе}лi,lх частрlнOю BocbhJоlo статтj 7С Закону },'край;лi "Про ocBiT1"".

S.7" i . У JЛО }fg l б2 п,l*х{}-гь дrятII:
прга llи сам Ферgдyв ацý_я пр ач iB шrtк i в з акдаду r:*в iтрэ :

ор гани багь KiBс ькt}t,o самOвря1lуt}а}{r{я.
iHпri *рганtri] гplrt'4a,Jcblt*1,rl Ёамt}вряjlування учаснi.rкiв освilгнl,r]гL] проtlесy.
ý,? :. IТ*вttзва-цегIIdя" засад!{ Фrrр,,пцr,*r-,-r,*п-* 

,га ,цiя,тr,rriэст,i +рг*нiв
грlil{адсъкt]t,Q сЁi&{овряд_\.ЁаЕ{týl ЗД{l JФ 162 вlтзначак}тъýя з*lк{lt{аý.ll.t YKpaTtTrr.
ii0,1i}JK*}{Hя},li{ fiрO вiдпсlвiдr+иЁ орган грt}]!rаi{ськ*гФ саьх{}врядYваЕiл+,.{.

Г{,]Jр*бле}tрlь{!{ ЗД{) л*! l62_ cxBa;I*}{!1ft{I{ заl,dJlьЕ{п{л,tи зб*эрамr.r {кошr}ер*нltiс.кэi
}-.i]jr*KTt{Bv ЗДО "Vs lб2 i затв*р*кеýtlь,ft{ ЕаказФ&{ ;т},{р*кт*ра _ЗД* ЛЪ iб2. У
_tlя"чьнiс,гь будr"*якол-о r:pra}{y l"роrý{а,li*ъког* саliовряiýзаtтня ЗЛ{-] i{Ъ i*j не
]..taiн,,!Tb ýрава втручатися г]}-}едстiхвниiiи iкшqэгr: сrргаlrу гро\lа"дськ{]го
саlчlоврядfвllt{llя ЗДО М l62"
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8.7,З. Вr.uцим колегiацънил,t органоNI громадсъкого самоврядування
: _lt] j\Г! |62 € зага:lьцi збори {конференrriя) колективy ЗЛО NЪ 162. якi
.:.. tllh&ютъýя не рiдше однсго разу на piK та формую,l,ься з уtIовнOважеНих

-J_tcl,aýHt{KiB ycix учаснлжiв освitirьсг,t] ltpol{**y {iх opI,alliB c.}ýtoвp}rj{,vtsa}{i{fi *
, iiаявнOстi}.

8,7,4, Де:тегати :]iгацьни.ч зборiв {конt]эеренцiТ} з правоN{ вl,rрiшаль}{ог{}

.lr.)g.,,l 11ýgраюЕься вiл,гаклt-х KaTcгopilti. ai пparirigHplKiв Злfi jъ 162 - ]Jагаjlьнt,týtи
- 

ri]з,,l{tr,l трудового Ko-I1eK],}tB1, (вклlсчаючи т,ехнiчнlяй i-lepcoria-{ :iакj]адv ocBiT:rt);
- ,_i;l_TbKiB злобtчл+ачiв ocBiTiT або Тх закснl-{i.Iý r-ФgдiтавFittкiв, предсТаВя:.tкiв

],I:l,i*bк{ifiTi * tiaTbKil*{Jbкi-ln,1}1 :if,*г}а&ir..l, К*жл{а категсрiя *блтрас однi]зi*вy
.,iiiстъ j{елегirтiв, З;агацьъti :;f,с,тiт.t *K**lt}rep*Hrliя! цЁ;tвочrтт+tлi. яЕ1II{} Е TKilii-*

.-,;ri fleir* ,l..tiitc],b не Meцti}e гi*j]L}týttн},{ д*.i}егirтiв к*жr**Т з каrег*рiri" I]iження
',Ilt}lа€Ться ПPocToro бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв, I1раво скликатI4
]iltl iкOЕференцiю) мають: _yчасцики зборiв (делегати конфереrlцiТ), якrrlо :За

; вilслOвttлоýь FIe ivlенtils TpeTLrHи ix за.гатьноi Ki;tbKocTi, директор ЗДО J{t 1б2,
, llН Yправлittня заI$IадOъ{ ocBiTtl.

ý.?,5. Голсва зага_дь}tи_х зборiв (rсонфереttцiТ,'l NtOже бутr,r ч.це!{о},.1

..:l,tгогiчноi ради. Голtовою зага,чьних зборiв ('конференцiТ) не може бутrl
,-:]ектор ЗДО J\b t 62.

?,'l {э lнrhппплятriýr ппп цаг i itяiсtrр ц{lоRет!ецця :]ага_IIьнl4ч збllпiв
,нференцii) колектрlву Зло "ltГg |62 розN,tiщу€rться в Зýо N9 |62 Та
,1ii_l1rfднк}{=,тъся н* офiтi*iЕýr}мy BefieaЁrTi ЗЛО ýt tý? ве пiз*liше нirк.За lДiСЯЦЬ

1\ r]1_1L-,!вед*ння.

8,?,7. Заr,а_ltьнi збtэрl-r i.к*нфере:нriiяi KOJIеK,II-I*ý зitк-illl;1! oЁBiTI,r.

iJC;i\,\oB\K)lb,}Bl,j,Jltpcкltlpa,JrtU Лt lf}j з iшlгань Clal\TЁtot .1iя-,lьночtl

,.li]_j-\, та дають crrliHKy Й,эгtъ гrрсlф**iЙнii*ilедaiг*гiчrт*Т дiчзьшr;сэ,i.

розглядають illлтаЕня освiтньоi, методичнOi,га фiнансово-госпОдаРСькttТ
l.tbHoc,ri ЗДО }lb l62.

R R {)пганппл гпп\lя:lгьк(r!-rr сi\,lоRпq ]\,Rання ппзlтiпнlацiр З ПП _М9 lб2 {,

li li--lbнi зборr.r трудового колективу ЗýО }{Ь l62,
s tt.l. iltli)я,f()к,га перitlди.llliсть скJIlкаllllя {lle \tеIIше L}Дtl()Г(l pat\ lla piKt.

]]я_={si{ ltgrлi.:lняlття pitrTellb, ,тлtсельнiсть" cKjlaj_{ заl-fuIьнt{х :зборiв Тр,У,ГlОВСl't}

, i.-dтllёy= jHпli пнтаiшý дiя:;тr,нос,гi" ltlL] не врЁ:гуllьованi закtlнi]J]аtillтl]Фь{.

, i ] itiiliiltt}Tъcý кФjl*ктr{внl.IрI дtlгt)tsорt]ьr Зf,tJ Лл i {i?.
S..'j,.:. Зltг.:льt*i tбtlprr l,р},дL}iJ{.tгL.r ко_,lЁкl Еrвi 'Зý{) .ф iбJ.

розглядають та схв чLцюк)тъ проскт колектIлвного договOру ;

] атвердх{у ютъ пр ав ила в нутр iшнього трудовOго роз поря/Iку ;

в_т.lзF{ачз!оть ýsр_q"цок +брання, чиседыliсть, склад i с:рок Ir9ВцOваженЬ
,,,,ticiT з тр}дOв!Lч спtlрiв.

tlбltputoтb Kobricilo,} т|)},довIlх cпtllriB.
8 8.З. Загалъrri :]бOри трудOвсгt] кФJtектиЕу ý{сжyть утвt}рюват}1 KOnIlL:lK] :]

,1l ilнЕэ L}xo}]оHEr лpalti ,tjt} з:_{iйснкlва:1-1l iнtпi tl{}Rн{]l]ая{ен,ня. l}пзнаt{енi

1it_rHOil&BcT]RoM.

-Ч 8 4. Fiшgнlая загальl{Ех зýорiв тI_1JvдL-!ýtlгLl Kt}ý*ýT}iBy ЗДt_) j\Гз t62
il.пI{счютъся головуючиl{ на засiдалrнi та celtpeTapepr. Рiшеrrня загальних зборiв
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трудsвого колективу, прийrrятi у NIeiKax iх повноважень, е обов'язков}Iл,Iи дtl
в}{коý€}}fi{я BciMa працiвнl,IкамIt ЗЛО Ng 162.

Протокод загалънI.{х зборiв сr<.ilадасться ,y довiльнifi формi i мiстить: назву
зборiв- дату i мiсце i,ч liроведення; il{Jрядок леннtлй зборiв, вiдrrмост,i rrpc

рсзгляд органiзацiйних пи,гаFIь (вiдкритт:я засiдання, наявнiGть квOруму,
обранrrя голOвук}чого на зборах, секретаря зборiв, затвер.i{же}lнJl порядку
дýн}tоt,u та iHrrre); заiначенttя дOttoвijlача з KL}жH(}I,{J l1и,ганнrl" ýу:гь I1иташня,
стrтслрlii перебiг обговоренtlя. а т&кож результати гOлосчвання. прийнятс
pi*:*T,iHя. Яitlltо зЁt.гff-цьн}Il.tи збор;tь{и :}атl*ерjiiну€ться вiдгltэвiдl*itil jIФку*мент. ]]t}

BiH дtrда€:l,ься ilф 1лрL}т*кФлч, ЕТротокол зffгапьнlJх зfiсрilэ гiOв}lнеF{ .{агр{ li{lli*p"
я к l.TlYt {:] гf *р ял K{l в н\,{ !"{ гiьi *g_,} с: fu{ з а с i . t а лl ня.

8"9, Баrькiвське саl,rt}вряlтvЕанf{я прffý*с бaTbKiB вi*,ч*ванýi*, ян
бr::зlliзсереJlньс" так i чере:] opl-*r{l{ батькilзськOr,о самовряJдуtlання. колектlтл}нс}
BtlpiirryBaTr.r oKpeMi пETa1I}$i tlргаэliзачii {lсвiтrльогФ процесу в ЗЛL] ]tls 162"
:*а-{1-1сту гiрав та iнT*peciB дiтеl:i- оргаt+i:зацiТ Тх л*звiлля та 0:tдоilt}в.ilе}лFýI. братi-l
\часt,ь ч грt}\tiUtсl,кL)\l\ нi!i.lя.il itcolttpo;ri) в цtс-дii\ ll0t}H(}BaxicHb, l]EtJHilчcHtl\
Jiib:oH,J,t;tцг I !t{!1"l \ilсрiti'гпl l iI цtl},I с гi-ll }l (}\t.

8,9.1. БатькrI }.{ають право створюватr1 рi:знi орга}и батькiвськOго
самоврядtуl]ання {.в ьтежах гр,lrг{, ЗДО М 162, за iн,гересамrl тощо)"

8.9.2" Ба:ъr._ц }.{о}к\,тъ рr*),-rгл.sдатлr бl,дь-якi гltцац}lя i чрийляати р!lтrення.
KpiM тих, що вiдносяться дtl комгIетенцiТ iншrlтх оргаrliв уrrравлiння ч1.1 органiв
t,pt]M а,|1Ёькогt] са foI овряj]lуЕа н ня ЗЛt] jФ 1 б2,

8.ij,З. Рitлення CIpl,a}]|y батькiвсIlкоl-о саfolоврядунання Lr},lконуЁтьL:я ба:]ькilмш
ЁI,{ýj tL-}чЁlr,l tlа дtlýрtэвiльrЕлrх зgд;]flх,

ý.9,4. iiiшенitя Ф}]га}lу бttтькiвськ(}гг] сilмt}вряýyванttя :l пi.{танъ орг;tлtillачii
t_lсsi;:ньtзi..* l]р*це*у т#аý*l дiя:;ьлл**,гi Злi) JФ l+] L,ltiB;11* fiути реа_iтiз+*ru+i
вIt!(лючн* рiшtенttям директOра ЗДО Jф 162 та за ,vvIoRI{, Iц0 таке рiпrення не
СУflеРеЧИТЪ ЗЕКt} Ht};JaB CI'BY,

.8.9 _i. Рt,ленлq. за\.од!t -lit t},г,plllt батьl.:tвсьЕпго {ii\!оврq:i}/в?цня lle tloBltlllti
ýрfiзвадитr{ д0 }l*да!{t{я iHH;ltM уаtасникам освiтнього прOцесу шрrrвiлеlв чи
rэблtе;кень за б_rяъ-яки,vrл ознакаý,lii. пор:y:шyвати ix rrpaтra т#або законнi
iHTepeclr, а такOж не Nlожуть буl,tт шi.цс,lавою для прlлйнят,rя управriнсъки,ч
piнleHb, tцо не вiдгrовiдаю,гh зак{)нсдаRству.

S.9,b. tJргани {rатькtвсъкt]го сам{}врядyвання мак)ть flравсэ. alle не
зобn-в' gзанi, оф*рмляти своТ рiшенця вiдпtlвiдrrиbtи гtротокола\4и,

8,t].7, ПpattiBHtlKl.r ЗfiО }{* 162 нс ма}огь tфilва втручсl7r,ся в лiялt,нiсr,r.
багькiвськt}гФ сflмоврý::{чвання, а тilкож ,збttрат,tt чи зберiгати llpoToкojll.{ зfiсiJ_Iанt}
ппг, l l r i п fi :rTr- ь, iпt (,L L,{\гal ся l\r{ln п<r л\., гr:ll r l Iq

Ix" &{.лт-ЕFjАльнO-тЕхнIчнА БАзл
]-А ФtН;\НСОВ{}-ГОСfiOjlAP{]bKA ДIЯ;Ib}lI{]ТЬ ЗДt} "fu 1S?

9,1, fulаЁrЁJо, передаые заL:l{t}вtll{кOь{ ЗЛr] ýч 162, i{алежt{ть rYTtэb,ty* }{il tтравач
t}пераl,ивlI()го \,прirв l lHI Iя"

9,Z, h;Iатерiа:tъц*-тсхrтiчн;t бrrза Зl]tJ jф tб2 вЕ_:тк}.rаг tiy,,iiB-пi, cп{};},yj],El.

зе}rельну дiлянку, комунiкацii. iHBeHTap, об.lrаднання, iHпri матерiальнi цiнностi,
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вартiстъ яких вiдображена у ба-цансi tlенгралiзованоi бухгалтерiТ

вiдокrrемленOго стрyктурного пiдроздiлу Деп артаме нтy.

9.3. Вltмогlt до матерiально-технiчноТ бжи зло }ф 162 визначаютъся

вiдrrовiдг{лtми будiве.;tьним}i ,t,a санiтарл,tо-r,iгiЕнiчнимi,{ нсрп,lаfolи i uрави"irами.

ПplTMipHi перелiки матерizurьно-технiчного оснашеt{ня закладiв дошrкi-цьtlоТ
gcBiTtl, iгрового. навч&цъно-дидакl'i"lчFlого обладнання закладу дошкiльноi
ocBiTtt загвýрдЖук}тьсЯ tlýHтpiillbнllýl 0pi,aн0\,1 Викоttавчоi BJraj{!1 у сферi rl{;вiти i

наYки.
9,.1. здо Jчь t б2 &{аЁ зе\,lе.тьfiч дi:rянкy. де рсэзжi*"л.r,тсться сп{-lр"г!tвi{l

ъЕ*.riда_rтtлtнрr" груrтtiвi дiляtlшr Jэя tlрФгуляt{*к" г*сit*ларськi б_vлiвлi TсlЦii-},

Пtl}эяцЕзк" _yfuJовЕ т,а фсlрьтr.т наý_уц,g закjlадfiъ,{ сlсвi'гr* fiF*В ша 1i*&{;TT*

* l.{знача}стъ ся З е *tC jI ь ЁЕ,tь{ код*к с о }r },'кр aiHr+,

9.5. {_i*HtlBHi фондтт, оборотнi кsштtп та illm* рrаiiн* ЗЛГJ ýЬ tб2 НЁ

гliд.rягilкlIь ttил\]чег{ню. Hilir,t BltiraдKiB. Bctal;oBj!e}tItx закOНо}I.

ч,б. *б-сктl,т .га л,таf,rн* здО "\s 162 нс пijl.цягаюr,ь прл*ватrrlзацiТ ч}l

BиKopi,{cTaltt{K} не за сlсвiтiтiъ.t пр}iзначенням, кр1},,{ ilаданIiя в Фр*Еду з Meтi}iо

}{адаЕ1а{ ц{]+,ryг, якi не ь{с}жYтъ бyTlt _lзбt:-эцсчЕtti бsзпосер*jtl{ьо зffкл*до1:l rъсвiэ:эз"

пов'язанtлх iз забезшеченl{ям освiтнього лроцесу або обслуговуванtlя},r

у-часнl.гк-iв освiтrrього trроцесY, з урахування\,I визначення оргаI{ом управлiння
злrf ]\Г! \62 r,dо}.дцвостi ý+рцст_liвацF!-q цер\/хпмиL,,r п,tайц+лд вiдцавiд::о до

законодавст]ва.
*.7"Yci коштЕ{. tэтрип.tаr+i вiд оренJIl нер\,хi}мtlгý Mai;iнa .JЛ{] К iii:.

тqrпмiпдеьlъ, ЁЕ|}рyд. alбладtэ;i;tня, вI{користOЕYкIться BI.{KлItfLt}lo на г{t}треfiя цьогtl
{llK.,lil"t} tlcBir li.

-l-алсож 
сptrHjlaTl}pfl"h{fl кOпr.i]енсYються K0\IчHil,Tb}il EilTpaT}J закла.l{у Ф*BlT}l Hfl

F,;_r_jFаЕ1-;'ЦЕ:оцlг_*i i-li}чУнцК нiдс_экреМ-Те}t:fГо *трiЁт:,,Рilогt_-\ r;iлр*злr-,:v fl*r;*pT*rM*HTJv.
9.8. lliтат,ниr1 розпис здО м 162 встановлюЕIьс,я вiдповiдно до

законодавства на gcцogi Трtповrлх штатн!Lх HopMaTlrBiB закладiв дошкi:tьноi
**еiти. затверджеFIl1х l\4irticTepc"IR+ц ocBiTr,t i чаl:r.:и YKpaiHll за Еогод]лЕЕ!{}Iя}д з

MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiнrл.
9.?. Збr*ткtr. "_1ttЕданi 

-Зýt_} 
"ь'Гц 

lб? вrlаслi;tоli ц,.}Рl,,lп!*tэ*ж ijlого HaЁrraaiBlTx праý

iжr:*.rltl* юр&lll{tiьl}тrъ{и та {iiзлrчн*тrчн Oс*ба]\tIq. вt-]шко,lt]ВVк]Тt,tя вiлгlовiдно :1<-l

{l Elj, н{} l,i} з aкoнoJla* *,rв а У кр ai':-l рз.

q. i L}" Liрг**r \,прilв_цl}ilrя Здrэ ý"g i &2 здiрiсl*tэа Ёсг* фiнанr.lъаltllrl-
.'.эат.ерiа:льl-ttl*течлtiчне з*fiезl:еч*tdня,_ t{а-да1l iqecrýxiдr;i sуц,iвлi, irгrкен*рrэi

кбr.tул,лiкашii, обладнання. встанФвлrос iх статyс, органiзовус, будiвнirштвсl i

реllонт ilрлгмirцегrь. Т,ч господарýьке обслуговчванЕrl, хаРчуванНя ЗлОбУВаЧiВ

+cBiT::,
9, i 1. Заборtэi*ч€ться рсзilоJli]] 0трн}lаних ЗýО Jrir 162 доходiв iяpirбyTKi-*}

аý* iX чаt]тi4}lЦ *еrреД засновL{}1кlв" ilрганч YiлраВлiл*т*я, пваrriвнi,ткi:э iKpiba t}п.]Iffl'},l

Txrгboi прачi. rlара}iуванЕЯ {:дi.{r{*г* соцiатьirого BtlgcKl,J, членiв *рганiв

ушр aB-liT-l ня та iнi:lлт.ч tloв' g:з aнl{x :} нне{ !l +с iб.
9.ij, jji{_j ýý ibТ ]!{ас] шрёв* згiдtrо iз законtlдаRств*п,t яа прIL]банriя'га

{_}ре!{дy неоSхiдitсг* rlбладgаr{цý. iнr]л,ix ьта_т*рiальiцtý Fе.суР*ts кOР!4СТ\ъаТli{:Я

tiй тЁt r}i:зlt.rtrtlх осiб" Орендагrt}ýдугfl.L{и гtiдпрrtсмств. ycTaEIoB, о}]гflt;lзаl
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прr&4iщень ЗДО м 162 дошускаСться, якшlО вона не поруUIY€ умов гIеребуван}Iя
здобувачiв освiти. роботрr педагогiчtтих ГIоflцiвttикiв, i тi;rъки зa згодою
tsласника.

9.t;. Знi,ltliсrъ ttpo дiя;tьнiс,гь:здО Jф i62 неде,гься вjдгr*вiднt] lI{} ч1{}lного
заltонодавства Украiни,

9.14, Фiнансово-господарська дiялънiсlгъ ЗДО ЛЬ 162 здif,tснлсстъся
вiдllовiднtl дr} Бюдже,t,ногО к$дскýY УкраТr*и. liивi:tьнtiго riолскýу Украi'ttи,
Госполаilсъкого кодексу YKpalHia= законiв Украiни "Лро ocBiTy''. ''IlBo
дсlдкi, тьHY осKiTV " та iк_rri.i,x н t}pý,f aTrl в но-правонр.ж altTiB.

9.15. Утр*lм.rнt+я ,га 
р{lзЕIlток ллатерiалылtt*техrtiчr.r*i ба:;rс злG Jф l{i]

фiнriгтсr,,еть*я .ii1 paýъ,t{{}K b:ФlTlTiB tlTtlTlK*Ty тсрлтторiяlльrтtlт гp{}l!{i]jlg bTi<-:Ta

З апоi; i;кж:я та i н tл*lх jцtep L:il " нез а бор rl н е}itl ý :* i]кt} н оj{аЁ стЁ оý{.
у. i 6, ФiнансовO-господарська дiяльнiст,ь здо jý! 162 здiйсrrкrсться на

основ i i'lого кOшIторису.
q,|7 . fiжере"liами формування кошторi.{с,ч ЗДо JЧЬ lб2 с.
ч.l 1.1. кошти заl,аJьногtl фон;1 \llсцевого 0юдхiегу:
L).1-7 .2. коцJт!{ спеlцiа_цьиого фонлr rriстi.евого Гrк:jlнсету:
над.чодження вiд Frадання платнlIх посjтyг- якi перелбаченi чицн}iм

законодавством YKpaiHrl.
-',o}:o,,l.!1 вiд ,;:a,li ,!?- поI,од}!{ення}{ iз l2.1'H(rR,,Ilrnr{ R nnel-!j]\, цllJlлtill1gllь_

споруд, об.паднання.
до,чOди вiд реаiriзацiТ в YстановленоN,t\l порядкY l".TailHa [KpibT }{ерухомогс

MarЪai:
коштi{ вiл фiзlrч}"tl]Г,ч Та к}рi{днчЕих осiб. грантiI та дар},нки (у BapTicHo*ry

оfiрахуiж_y}. одержанi rra KoHKpeT}Iy l,{eTy;
б.ца го iti itHi BHecKpl ф iзи*lних та }орrrдичЕlлI,,-, с i б.
iншi надходженI{ll, н е з аборо 1,1eHi з аконодав ств оъ,l YKpaii,rи.
9.18. здО Jчь 162 за погодження},[ iз засновнIlко]u мас ilраво:
приlбават!I_ орец,ц_\,,цатu гrеобчiдче iiorl1, об-,tа-.]ча-нЕ_q та iдlтце л,rайчо;
отррL\,fYвати благодifiну доrrомогу вiд установ- орr,анiза;дir? або t}iзrтчних

*t_:ifi у пФрядкч. гtередSlqýi{ёь,{ч ч}lt{F{Ем законода*.ru u*i УкраТт.rrr-
q.l9. ЗЛО К I62 {:] Et]Kt-}McprliiiH1.1M. веlтрибутýOЕl-i\{ :]agriajlr]bd.
9.2с. Уразi l}РРlil}rtНеНлlя ЗДý Ks }62 {}' }]сз\,-]ъl,атi йог*:riквi:чаllii"" ззлtттл"

п*лiлу_. приt]дiiаЕrttя а(lо перетвOреrtняi активl1 ЗДt i Лt 1{-l2 гlЁредаrflться Фдн*1!l!,
aS* кiдък*м iлцrр*&{ Зi1I1_jrадам дФшfii.ть"tltli +cBiTlr ilý,l; -чзрд-5.-*уrоr"** д.} а*:чЁд1..
мiського бюджету,

9.21. ýоходlt {прlтбутки) здо Jф 162 використовуIоться врiключн0 дляrhiilянсr ЕянtJU ч1.1 ,1аткiв LIa \,..тп!!л,!яl{Цq ? ПП Мц !6? пря ri,lяlliT tfiр-.lг!,r { rlirрй__;;л;i:-.i; :;ц 
_., 

i 
Рл:.i:;i::]..] _.д.-' - .- 

г -*..-**_

завдат:ъ) та напрямiв дiялъностi, в}lзначених цtljчI L-TaTyTolvi.
q.22. iiорялок BeJleIlttя дiловtэдства i бухга_ттер*ькФгt} tlблiку в Зfit) лц 1f}2

внlзначаЕтъся :iаконOдаЕствOL,f YKpailil.t, Eopl,{aTLlBIlo*пpaBOB}IM},i agTilbllt
цLrнтрffлЬнt]гl-} t}PI-aHY tr}:fК{)l{flЕЧtli вJrадлt. Lr{Lr забеЗl_tеlлY{: фtrрмувашня Tti реалiзуг.:jtерэ{iавн}, I]ojlll]tlк\, 1 сфсрl ttсi}l],Li. Бlъl a,,t-l,epcr,Kttй обдiк здil:iсrтюс:гьJu ч*рез

1ентр*лiзФвilrrу Sухгалтерiл* вiдонFrеrr,ltItL}гý *tруктурнФгФ цiдрrъздiлу
fiепартамешгу.



26

х. контроль зл дIялънrстк) здо м 162
10" l. Державнr.tй нагляд {контродь) за дiялънiс,гю ЗДО ЛЬ 162 здiйснюст,ься

:} &,1ет0ю забезпечення реа,чiзаuii сдрlrтоТ державноТ полiтрrки ,v сферi доtпкiлъноi
ti*ъ;i,;t1 ,t,it Ё{lрri&{tэваниГа на за#езlt*Ё.леiлня jнт,эресiв су,сlэi:lt,с,irэlJ rцýiit} нн:igжц*Т
яяrэсr,i clcвiTrl та o*l+i,глтьсlТ jl*rльr,лосз i.

10.?. ý*iэ;кавнlrрi IIагjlяJ tкOr{трOль} за дiялъl*iстю ЗД{} ]\Ъ il'j: здiitснкэс.ть*я
lieEiT,pifurbH!.It+ {}pt,a}tt}fti ýtjti{tiл,;аgчtli" gjt;iдн i:з :lабi::;rзече}tня якtlч]i {lsjBig,;E Tat iicll,*
lcpItгopialbHl!\ill Bl}t ilrlз}iIl. якi дii,tlrь lia ltiдс,гавi" в ric;aiflX ttL}tsHtiLia/tiсltb la \

спосiб" вLlзнаLIенi Законом YKpaTHlr "flро освi,гу" та iншtими закOFIамI4 Украiни.
10.З. l{ентрzurънлtl opгaн BlIKoHaBt{oi влади iз забезiIечення якостi освirи та

iтого тепиторiальнi опгани ппiэl}fiлять iнс"гttтчtliйний а}/диl,: ltозап;танrlвi

перевiркi,t вiдповiдно ;rtэ Закогrу YKpaiнlr "Про ocBiTy" ,rа :згiдно з llорядка]v{рr.

затвердженими центральнi{NI органо\{ виконавчоi вд&д11 у сферi ocBiT,1,l i HayKr.T.

Iliдставою для проведенIIя позаплановоТ перевiрки ЗýtJ JЧs 162 с:

звернення t}iзичноi особiл (-фiзlлчнl,rх осiб) пр0 шорушення, що спричинилd)
чLl може спрllчинитII шко_]\ tI (txtltпt) llравам- закоlIни\,I lНTepecaN,t. до якого
;1п,lак)ться loк}\!ellTII чl! i'x Ktlпii'{Ilrl пir.твсрлжую,гь TaKi порvшсIII{я (за

наявrrостi);
необхiдr-лiсть гlеревiркrr вiIIiOнання розtlорядженi{я про усунен}ля порушень

цr,{\rf\r. .f якпLтпrтilRстRа PI,{ |тяlJого ?ir пе?\_/ ilь,гатз1\ли ппове цечLIя IIенТпа ryЪН!Дtrd

trрганом виконав.tоТ владр1 iз забезпеченtlя якостi освiти або !"1ого

територiапьнL{j\{ органом попереднього заход), держав}lсго нагляду 1котr:гролю),
:]верI{ення освiтнъого омбудс мена.
10.4. I'ромадськиЁr нагляд (контроль) в ЗДО }Гс |62 здiйснюtться

су,б'сктами громадськOго нагляду (контро.lrю) - гроN,IадськI,IмI{ об'сднанняN,lи та
itlширзl,t iнститутаеJи lрсе.{адянського суспiльства, установчI.1м!l доку-чlентаýlи
якI.1х перелбачено дiя;tьнiст,ь у сферi ocBiT1.l таlабо соцiачьног0 захI.{сту ссiб з
iнва;riднiстю. професilYtнt-rшtiт об'сднаннlIм}1 педагогiчних i науково-шедагогiчних
пnarT,ipHr..rKip nб'r,,Tt-raTrтfqir,{in ба,гr.riвськr,ач кпплiтртiв т2 лпг2ня\rl,{ rlo qцт,{y в{lцiт,{
ljijilijir5 : il-::1iL-- 1' ]

ле-,lегують своТч преJставн l lKi в.

Суб'скти гро}lадського наг.]Iяд\/ (контролто) N[aIoTb шраво ,та дiють
викJIючно у Nlежах. встановJlених ст,71Закону YKpaiHlr "Про ocBiTy".

Безпосередньо в ЗДО JrIg 162 r,ромадський нагляд (KoHTpo;Ib) fr,{оже

riрOводитliся виключно з дозволу директора зак"lад}, освlти, крiшl вlIпадкlв,
ВсТа_FlоВ]T ених ЗaKOIJ0 п,а_В с'ГВоМ.

10.5" Орган управлiнr-rя ЗfО М l62:
l0.5,1. здiйсню€ контроль за:

t0.5. ! .1. t}iнанс+вL}-госцодарськsю д!-ч-lrьцiстlс ЗД{J JtГс 152:
l0,5. i,2. лотрлrý{анняN{ установч}lх документiв ЗДО ЛЬ l62:
t0.5" I.3, tледогtушlенняL{ прlавi-пеtв чи обмежень t'лLlcкpr.TMiHaltii) за ознаками

рас}1. кольору пrкiри, гrолiтичrтr,rх, релiгiйних т,а iнших перекс}iань" ýTaTi, BiKy,
itrва_цiдност,i_ етнiчноr,о та соцiалъного походiкення, сiмейt*ого та маi.tновогtl
стану. мiсця проживання, за мовнllr\tи або irтшlт]vrи ознаками;

10.5.1.4. викФчац}tям шла_нy заходiв, слрямованIrх на за-цобiганвs та
протидiю бу-iriнгу (rдькуванню) в закладi освiти: розг-lrяда{] скарги про вiдп*Oву у
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реаг\]ван}{i на виIIадкtl булiнгч (цъкуваrгrrя):
10.::. l .5. ефективнiстю вt{користання i збереженюI зацliпленого За

заltпа.]о\I ocBiTra комyнального майна,
ii_i,i ]. B*tKoHyc функuii I,{]Jlс}вЕогt} ро:]1tоря;,{ника блодже]-нлtх к*цrl,iв

Bi.lIttэBtlHo дсл бrоджетногс закLlнOдавстtsа. Оргаuilзовус,rа провOд}lть BlryTpimHiй
K0l{Tptr.lb т;l вl,лу,грiшнil,i ауд}iт 

"Y 
ЗДО Ns l62.

llr_i _1. З *стриýtанням вишtiг ч.2 g,г.2З, ч.З c,r,"25 Закrlн1, YKpaTHlr "iTpo
ocBiTi на;ас Trpaвoýy *цiнкч aartilricтpaTиBниil,{, ро:зпорялчIlп,1 дiяшlактам.
прtlГiнятlIrt керiвництвом закладу ocBiTlt; вжива€ заходiв д.гlя rx прLrRеДенЕя У
вi_lп.. в r lн icTb до чинI{ого законодавства УкраТни,

] < J. Злiйснкlс iHrrii контпольнi функlliТ вiдповiлно до чинногl-)

зак0 н l _.] i]с"гвft Украiлrи, рiшень засновника,

ýт. FЕоFгднlзАliiя АБЁ лlкЕiд'lrцý Jл* лъ t6;,
гij-

реLrрг-1: , ,llliiii шpltrlýile засн{}внЕ{к аsо с.чл.

, * i]'е*рr,анiзацiя .З/i* jф iб: мФiкЕ вiдёlъатlrся шлýкL}ý{ :lдtr-{тт$l,

;Ip}ii _ 
] : ij!,J. Tlq-.uilijiy" *lt;li:ly. riерет*tlрЁнýя Е lт*рЁj1}t_\', trl*тirч*li,'ltНФмy

заксiн, .,,l,Jс,гЕt]пt yKpailli.r.

" _: jliквiдацi:л llроýоднтт}ся :riквiдаttiйноl* комiсiсю. прр{ЗНаri*НOЮ

зёсн,,,::-], i;i}},!.. а .y *рqýдлкз_х ý!квiдз1{1 зч рit;;еиня*i суду _тi-кВiДа;tiйНtЗЦЭ

Ko}Ila.- * - пр,rlзначеý*н} ц1.1i4 Oргаr"r0fur.

l .,.lc}, призI{аченлля :лiквiдацiйноТ KoMicii до Hei перехOдятъ IIовноВажеНЕЯ

щоJ., ,:l1laBltiHHя ЗДО jф 162. Лiквiдацiйна комiсiя оцirrюс наявне маЙНО

заL];-] вllявjтя€ його дебiторiв i кредиторiв i рOзрахOву€тъся з н!lми, склада€
jllKB]-.. .tнlш:t ozulaHc l lIреi(ставля(, Його засноtsllик\,. Jасt,lовник приЙмас

Рiшен.,: lil.|tдФ _\,rайна ЗЛО Ng 162, Iцо залlдrrи.цось.
l : ]lI ýиýадl{у ресрl,анiзаrrii llpa*a т:а зtrýrrв'*занtý ЗДа _$с 162 пеF]*х*д5{ТЬ

до пpri rHcidTyfi}l]-{ý{iв лзiдlн**iднtl;Il,; чtrtF;н*го закоi:i{}дýЕ*l";за ЪitсРаТНtа.

]] { iJзrи пt=rъпт,*lъrt,*аtl{Т i лiъ;:*iд*цi: Зл{f, ж 1*2 дiявiда#Ёя+r* тqr-lд.iiсit.i{i

BLIр i l]i,, i L ьс5э Ектаtfi{я Iцt}дсэ заё*зЕ*.rе}{Е{я здоfr_ув**{ал.f i.l*вiгlд ЗД* N* 1 ý2

]!{ofЁlllBrlcTi глода"чьшого отриfuIаI{l,ш доrrrкiльно1 освiти вiдповiдно до ашlнцого

Закон[r.]вства Украirм. шод0 оцiнки наявного Mailrra здО Nъ 1б2, сюTаданнrI

лiквl:llilйного балансу i прел,ст,авJIеt{ня rlого засновI]ику. ЗасновItик приЙil,rас

р1I1Iення Lцодо Mal]Ha- щtl зацишь]ось.
! 1 r. Цраliвникац ЗДО Ю i62 гарантуЁтъ*я дотр}d,тi4ання Т,ч ПРаВ Та

iьп е il е с l lз вiдrтr]вiднсl до К*л*ксу :закtэллiв прi} праrýо УкраТ*r,t.

il - Bpt*i"цl,i"leнi тrриt";il.ilення ЗЛО у разi iYto;,tt -;tiк*i;злъiдj;

ll1lKnnl{,,l , \ц\ rii'1,1,L.q

Дriр*ктt.lр
L}L:EiTll 1 Eia\:Ktt
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