
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Тридцять сьомої сесії 

 

28.09.2017 р.                                      Летичів                                               № 7  

 

Про внесення змін до Статутів та Положень 

підприємств, установ, закладів, організацій, що 

належать до комунальної власності 

Летичівської селищної ради 

 

 

З метою приведення Статутів та Положень підприємств, установ, 

закладів, організацій, що належать до комунальної власності Летичівської 

селищної ради до вимог законодавчих та нормативних актів, відповідно до 

рішення селищної ради сьомого скликання від 31.08.2017 року №21 «Про  

затвердження Порядку призначення і звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до комунальної 

власності Летичівської селищної ради», відповідно до ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада : 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до п. 9. Положення про Трудовий архів Летичівської 

селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради №55 від 25.02.2016р., 

та викласти його в наступній редакції: 

«9. Трудовий архів очолює керівник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р.». 

1.2. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Положення про Трудовий архів Летичівської селищної ради ( додаток 1). 

 

2. Внести зміни до п. 2. Розділу 3 Положення про Летичіський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 



послуг), затвердженого рішенням селищної ради №53 від 25.02.2016р., та 

викласти його в наступній редакції:   

«2. Територіальний центр очолює директор, який призначається на 

посаду та звільняється з посади відповідно до Порядку призначення і 

звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що 

належать до комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого 

рішенням сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р.». 

2.1. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Положення про Летичіський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) (додаток 2). 

 

3. Внести зміни до п.5.2. Статуту Комунальної установи «Аварійно 

рятувальна служба на воді Летичівської селищної ради», затвердженого 

рішенням селищної ради №7 від 31.05.2017р., та викласти його в наступній 

редакції:    

«5.2. Призначення або звільнення керівника служби з посади 

здійснюється відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р.» 

3.1. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Статуту Комунальної установи «Аварійно рятувальна служба на воді 

Летичівської селищної ради» (додаток 3). 

 

4. Внести зміни до п.6.2. Статуту комунального закладу Летичівський 

центр первинної медико – санітарної допомоги» Летичівської селищної ради, 

затвердженого рішенням селищної ради № 57 від 25.02.2016р., та викласти його 

в наступній редакції:   

 « 6.2.Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар, 

який призначається і звільняється з посади відповідно до Порядку призначення 

і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що 

належать до комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого 

рішенням сесії Летичівської селищної ради № 21 від 31.08.2017р. » 

4.1. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Статуту комунального закладу Летичівський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради ( додаток 4). 

 

5. Внести зміни до п.6.4. Статуту Комунальної установи Летичівський 

будинок культури Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 



селищної ради від 25.02.2016 р. №50 та викласти його в наступній редакції:   

« 6.4. Призначення та звільнення директора Комунальної установи 

Летичівського будинку культури здійснюється відповідно до Порядку 

призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 

організацій, що належать до комунальної власності Летичівської селищної 

ради, затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради №21 від 

31.08.2017р.» 

5.1. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Статуту Комунальної установи Летичівський будинок культури Летичівської 

селищної ради (додаток 5). 

 

6. Внести зміни до п.5.2. Статуту Летичівської дитячої музичної школи 

Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради №44 від 

25.02.2016р. , та викласти його в наступній редакції:   

« 5.2. Директор Летичівської дитячої музичної школи призначається та 

звільняється з посади відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р. » 

6.1. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Статуту Летичівської дитячої музичної школи Летичівської селищної ради 

(додаток 6). 

 

7. Внести зміни до п.3.4. Статуту Летичівської бібліотеки для дітей 

Летичівської селищної ради , затвердженого рішенням селищної ради № 49 від 

25.02.2016р. та викласти його в наступній редакції:   

« 3.4.Призначення та звільнення директора Летичівської  бібліотеки для 

дітей здійснюється відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р. » 

7.1. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Статуту Летичівської бібліотеки для дітей Летичівської селищної ради  

(додаток 7). 

 

8. Внести зміни до п.3.4. Статуту Летичівської публічної бібліотеки 

Летичівської селищної ради,  затвердженого рішенням селищної ради № 47 від 

25.02.2016р., та викласти його в наступній редакції:   

« 3.4. Призначення та звільнення директора Летичівської публічної 



бібліотеки здійснюється відповідно до Порядку призначення і звільнення з 

посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р. » 

8.1. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Статуту Летичівської публічної бібліотеки Летичівської селищної ради  

( додаток 8). 

 

9. Внести зміни до Статуту Летичівського навчально – виховного 

комплексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, затвердженого рішенням сесії селищної 

ради № 10 від 23.12.2016р., а саме:     

 9.1. Пункт 4.4. викласти в наступній редакції: 

«4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади 

відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до комунальної 

власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії 

Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р.» 

 

9.2. Пункт 2.11. викласти в наступній редакції 

«2.11. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-9 класів 

за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   

навчально-матеріальної  бази,  педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. 

 Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них 

здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків 

(осіб, які їх замінюють).» 

9.3. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Статуту Летичівського навчально – виховного комплексу №1 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Летичівської селищної ради Хмельницької області 

(додаток 9). 

 

10. Внести зміни до п.4.4. Статуту Летичівського навчально – виховного 

комплексу №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, затвердженого рішенням сесії селищної 

ради №19 від 25.02.2016р., та викласти його в наступній редакції:   

« 4.16. Директор навчального закладу призначається і звільняється з 

посади відповідно1 до Порядку призначення і звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до комунальної 



власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії 

Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р.» 

10.1. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Статуту Летичівського навчально – виховного комплексу №2 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Летичівської селищної ради Хмельницької 

області (додаток 10). 

 

11. Внести зміни до Статуту Летичівського навчально – виховного 

комплексу №3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Летичівської селищної ради Хмельницької області, затвердженого 

рішенням сесії селищної ради від 25 лютого 2016 року № 20, викласти та 

затвердити його у вигляді нової редакції (додаток 11). 

 

12. Внести зміни до Статуту Голенищевської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів імені Анатолія Даниловича Локазюка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, затвердженого рішенням сесії селищної ради №23 від 

25.02.2016р., викласти та затвердити його у вигляді нової редакції (додаток 12).  

 

13. Внести зміни до Статуту Новокостянтинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

затвердженого рішенням селищної ради від 25.02.2016р. №26 , викласти та 

затвердити його у вигляді нової редакції (додаток 13).  

 

14. Внести зміни до Статуту Гречинецького навчально – виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дощкільний навчальний 

заклад» Летичівської селищної ради Хмельницької області, затвердженого 

рішенням селищної ради № 24  від 25.02.2016р., викласти та затвердити його у 

вигляді нової редакції (додаток 14).  

 

15. Внести зміни до Статуту Вербецької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Летичівської селищної ради Хмельницької області, затвердженого 

рішенням сесії селищної ради №29 від 25.02.2016р., викласти та затвердити 

його у вигляді нової редакції (додаток 15).  

 

16. Внести зміни до Статуту Сусловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Летичівської селищної ради Хмельницької області, затвердженого 

рішенням сесії селищної ради №27 від 25.02.2016р., викласти та затвердити 

його у вигляді нової редакції (додаток 16).  

 



17. Внести зміни до п.8.6. Статуту Летичівського центру творчості дітей 

та юнацтва Летичівської селищної ради, затвердженого рішення селищної ради 

від 25.02.2016р. №21 та викласти його в наступній редакції:   

«8.6. Безпосереднє керівництво позашкільним навчально-виховним 

закладом здійснює директор, який призначається і звільняєтьсся з посади 

відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до комунальної 

власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії 

Летичівської селищної ради від 31.08.2017р. №21.» 

17.1. Зазначені зміни викласти та затвердити у вигляді нової редакції 

Статуту Летичівського центру творчості дітей та юнацтва Летичівської 

селищної ради (додаток 17). 

 

18. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради Маринюка М.В., начальника 

відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради 

Морозову О.М., завідувача юридичного сектору Летичівської селищної ради 

Попатенка С.В. 

 

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію з питань дотримання прав людини, законності, профілактики, 

злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

(секретар комісії Кліпановська Н.М.) 

 

Селищний голова                                                             І.І. Тисячний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 1  

        До рішення сесії  

        Летичівської селищної ради 

        від 28.09.2017р. №7                                                                                      

 
       Затверджено: 

        Рішенням 5 сесії  

        Летичівської селищної ради 

        №55 від 25.02.2016 року 

 

 

 

 

 

 

Положення 

Трудового архіву 

Летичівської селищної ради 
 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летичів 2017 року 



                                                                              

1.Трудовий архів Летичівської селищної ради  утворено   для забезпечення 

збереженості  документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб’єктів 

господарської діяльності району ,що не належить до Національного архівного фонду. 

2.ЗасновникомТрудового архіву є Летичівська селищна рада,(смт.Летичів,вулиця 

Соборна,16) . Трудовий архів Летичівської селищної ради перейменовано з Трудового архіву 

Летичівського району ,КОД ЄДРПОУ Летичівської селищної ради 04404548.                                                                                   

3.Юридична адреса Трудового архіву Летичівської селищної ради: 

Поштовий індекс 31500 

Хмельницька область 

Летичівський район 

Смт.Летичів 

Вулиця.Шірпала Леоніда 8/1 

№ телефону 9-12-30 

Електронна адреса : @ mail.gov.ua 

4.У своїй діяльності трудовий архів керується Конституцією і законами України 

,актами Президента України ,Кабінету міністрів України,рішеннями і розпорядженнями 

місцевих органів виконавчої влади та самоврядування ,іншими нормативно –правовими  

актами та цим Примірним положенням. 

З питань організації й методики ведення архівної  справи трудовий архів керується 

нормативними актами Державного комітету архівів України,обласного та районного 

державних архівів. 

5. Трудовий архів працює відповідно до річного плану,що затверджується головою 

селищної ради  та звітує перед ним  про проведену роботу.Примірник річного плану та звіту 

про його виконання надсилається в обласний архів                                                                

6.Коло службових обов’язків працівників трудового архіву визначається посадовими 

інструкціями ,що затверджуються головою селищної ради. 

7.Основним завданням трудового архіву є: 

- виявлення та включення до джерел комплектування за погодженням з обласним архівом 

підприємств ,установ і організацій ,в діяльності яких не створюються документи 

національного архівного фонду; 

-приймання та збереження документів з особового складу ,документів фінансово-

господарської діяльності та інших документів ,термін зберігання яких не закінчився; 

- науково-технічне опрацювання та описування документів ,що надійшли на зберігання 

,згідно з правилами Деркомархіву; 

- облік документів,що зберігаються ,створення до них необхідного пошукового та 

довідкового апарату; 

-організація користування документами у службових,наукових,соціально-правових та інших 

цілях,видача у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок ,копій та витягів з 

документів ,що знаходяться на зберіганні ,юридичним особам та громадянам; 

-проведення експертизи цінності документів,що знаходяться на зберіганні ,подання на 

затвердження експертної комісії обласного архіву номенклатур та описів справ тимчасового 

зберігання, з особового складу та актів про виділення до знищення справ, термін зберігання 

яких закінчився; 



-участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників діловодних підрозділів організації 

джерел комплектування. 

8.Для виконання покладених на трудовий архів завдань йому надається право: 

-одержувати від підприємств, установ і організацій документи згідно із затвердженими 

номенклатурами справ; 

-одержувати від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, 

організацій та установ району необхідні для роботи відомості; 

-інформувати керівництво Летичівської селищної ради  про стан зберігання та користування 

архівними документами та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи; 

-давати рекомендації підприємствам, установам і організаціям-джерелам комплектування з 

питань, що входять до компетенції трудового архіву; 

-брати участь у засіданнях експертної комісії обласного архіву, нарадах, семінарах  в разі 

розгляду на них питань роботи з документами. 

             9. Трудовий архів очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з 

посади відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств, 

установ, закладів, організацій, що належать до комунальної власності Летичівської селищної 

ради, затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р. 

            10.Завідувач трудового архіву: 

-організовує діяльність архіву персонально відповідає за виконання покладених на архів 

завдань; 

-вирішує відповідно до законодавства питання про доступ працівників підприємств, установ 

та організацій, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні; 

-проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архіву; 

-представляє архів з усіх питань пов’язаних з його діяльністю. 

             11. Трудовий архів має власні бланки, штампи та печатку із своєю назвою. 

              12. Летичівська селищна рада  забезпечує архів обладнаним приміщенням, 

технічними засобами. 

13. Установа ліквідовується рішенням засновника. 

 

 

Селищний голова                                                                                 І.І Тисячний                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

До рішення сесії  

Летичівської селищної ради 

від 28.09.2017р. №7                                                                                     

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     Рішенням сесії 

                                                                                     Летичівської селищної ради 

                                                                                     від «__»_________20__р. №__ 

                                                                                     Селищний голова 

                                                                                      __________І.Тисячний 

                   

                                              ПОЛОЖЕННЯ 
про Летичівський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

( зі змінами) 

І.Загальні положення. 

1.1. Летичівський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр), скорочена назва – 

Летичівський ТЦСО) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, 

ліквідації або реорганізації якої приймає Летичівська селищна рада . 

На підставі ст.ст.43, 60, пункту 10 розділу V „Прикінцеві та перехідні 

положення” Закону України „Про місцеве самоврядування”, ст.39 Закону 

України „Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо 

особливостей формування та виконання бюджетів об´єднаних територіальних 

громад”, рішення Летичівської районної ради від 06.01.2016 року № 2-3/2016 

„Про передачу бюджетних установ”, Летичівська селищна рада – код 04404548; 

31500 вул.Соборна, 16,смт.Летичів Хмельницької області, є засновником 

територіального центру, який переданий у комунальну власність Летичівської 

селищної об´єднаної територіальної громади.   

Територіальний центр створений для надання соціальних послуг 

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах стаціонарного, 

тимчасового  або денного перебування. 

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям 

діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги. 

2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, а також  Положенням про територіальний центр, розробленим 

відповідно до Типового положення. 



3. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах 

адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, 

добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, 

гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання 

бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення 

конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, 

етичних норм і правил. 

4. На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право: 

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі ( з числа осіб працездатного 

віку на період встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири 

місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої 

допомоги, визначені такими в порядку, затвердженому Міністерства охорони 

здоров'я ; 

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з 

безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, стихійним лихом, катастрофою ( і мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо 

середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий, ніж прожитковий мінімум 

для сім'ї. 

5. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної 

матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, 

технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим 

нормам відповідно до законодавства. 

6. Положення про територіальний центр, його структура за пропозицією 

Управління соціального захисту населення Летичівської районної державної 

адміністрації погоджується із Департаментом соціального захисту населення 

Хмельницької обласної державної адміністрації та затверджується 

Летичівською селищною радою.  

7. Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує 

Летичівська селищна рада. 

8. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює 

Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в 

установленому порядку Департамент соціального захисту населення 

Хмельницької обласної державної адміністрації, організаційно-методичне 

забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання 

соціальних послуг – управління соціального захисту населення Летичівської 

районної державної адміністрації. 

Для забезпечення реалізації політики щодо надання соціальних послуг 

територіальний центр взаємодіє з виконавчим комітетом Летичівської селищної 

ради, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та 

громадськими організаціями. 

 

ІІ. Основні завдання територіального центру. 

1. Виявлення громадян похилого віку які потребують надання соціальних 

послуг зазначени у пунктах 4 цього Положення, формування електронної бази 



даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у 

наданні соціальних послуг. 

2. Забезпечення якісного надання соціальних послуг. 

3. Установлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями 

всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує 

територіальний центр з метою сприяння у здійсненні надання соціальних 

послуг, зазначених у п.4 цього Положення. 

                               ІІІ. Структура територіального центру. 

1.У територіальному центрі можуть функціонувати такі структурні 

підрозділи: 

 -  відділення соціальної допомоги вдома; 

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги та соціальної адаптації; 

- відділення денного перебування. 

Територіальний центр може створювати інші підрозділи, діяльність яких 

спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 

цього Положення. 

1.1. Територіальний центр має право створювати в разі потреби у 

сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних 

робітників) для надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 

цього Положення, за місцем їх проживання. 

2. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду 

та звільняється з посади відповідно до Порядку призначення і звільнення з 

посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р. 

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має 

вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж 

роботи на керівній посаді не менше як 5 років. 

3. Директор територіального центру: 

1) організовує роботу територіального центру, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує 

проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг,визначає ступінь 

відповідальності працівників; 

2) затверджує посадові обов’язки заступника директора, завідувачів 

відділень, інших працівників територіального центру; 

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру; 

4) подає до Летичівської селищної ради пропозиції щодо штатного 

розпису та  кошторису витрат центру; 

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє 

його інтереси; 

6) розпоряджається коштами територіального центру в межах 

затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в 

тому числі на оплату: 



а) проведення щорічного профілактичного медичного огляду працівників 

які безпосередньо надають соціальні послуги; 

б) придбання спецодягу, взуття, велосипедів, канцтоварів для соціальних 

робітників; 

в) придбання для оснащення структурних підрозділів автотранспорту, 

спеціальних засобів для догляду і надання соціальних послуг; 

г) підвищення кваліфікації осіб які надають соціальні послуги; 

д) оплату праці працівників територіального центру; 

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади 

працівників територіального центру; 

8) видає в межах своєї компетенції накази ( в тому числі щодо здійснення 

(припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання; 

9) розробляє і подає на затвердження Летичівської селищної ради  проект 

положення про територіальний центр; 

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального 

центру. 

4. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно 

до Бюджетного кодексу України виділяються з селищного бюджету на 

соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у 

тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних 

соціальних послуг,а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ 

та організацій. 

5. Гранична чисельність і фонд оплати праці територіального центру 

затверджується Летичівською селищною радою. Умови оплати праці 

працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються 

відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та 

типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, 

що затверджуються наказом Мінсоцполітики. 

6. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право 

залучати на договірних засадах інші підприємства, установи та фізичних осіб, 

зокрема волонтерів. 

У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні 

команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з 

надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом 

Мінсоцполітики. 

7. Територальний центр має право в установленому порядку отримувати 

гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка 

використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 

цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального 

центру. 

8. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності ,пов'язаної із 

наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, 

ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до 

законодавства України. 



9. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунки в органах Казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штампи та 

бланки.  

 

ІV. Ліквідація і реорганізація територіального центру. 

 

4.1. Припинення діяльності територіального центру здійснюється : 

- якщо прийнято рішення компетентними органами про заборону його 

діяльності; 

- згідно рішення Летичівської селищної ради про ліквідацію або реорганізацію 

територіального центру. 

4.2.При реорганізацї територіального центру кошти та інше майно 

залишається новоутвореній  установі. У разі припинення діяльності 

територіального центру його активи передаються іншій неприбутковій 

організації спільної власності Летичівської селищної обєднаної  територіальної 

громади. 

 

 

Селищний голова                                               І.І.Тисячний 
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          До рішення сесії Летичівської селищної ради 
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                                                          Рішенням сесії Летичівської  селищної 

                                                          ради  від 31.05.2017, № 7 

                                                          Селищний голова _____________ І.І.Тисячний 
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смт Летичів 2017р. 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Комунальна установа «Аварійно-рятувальна служба на воді Летичівської селищної ради» 

(надалі за текстом – служба) є неприбутковою бюджетною установою, заснованою на 

власності територіальної громади смт. Летичів. 

1.2 Засновником служби є Летичівська селищна рада.  

1.3 Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного 

захисту України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями 

Летичівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного 

голови. 

1.4 Служба є юридичною особою, має самостійний баланс і рахунки в банках, може від 

свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, має печатку, штамп, 

фірмові бланки, інші атрибути юридичної особи. 

1.5 Юридична адреса служби: 31500, смт. Летичів, вул. Лютнева, 12/1. 

 

2. ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ 

 

2.1 Принципами  діяльності служби є:  

2.1.1  пріоритетність завдань, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я  

людей на водних об’єктах та збереженням довкілля;  

2.1.2.   ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів,  призначених для 

пошуку і рятування людей на водних об’єктах; 

2.1.3. забезпечення комплексного обов’язкового рятувального обслуговування 

об’єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності служби. 

2.2 Завданнями служби є: 

2.2.1. оперативне реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру, проведення, аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах; 

 

 

2.2.2. забезпечення безпеки осіб, які проводять водолазні роботи у зоні виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

2.2.3. організація функціонування служби у режимі постійної готовності до виконання 

необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайних ситуацій або 

загрози їх виникнення, забезпечення готовності працівників служби, пошуково-рятувальних і 

аварійно-рятувальних засобів, водолазного та спеціального спорядження; 

2.2.4. забезпечення реалізації заходів з охорони праці всіх працівників, особливо 

рятувальників та водолазів; 
2.3 Предметом діяльності служби згідно покладених на неї завдань є: 

2.3.1. забезпечення рятування людей в місцях масового відпочинку населення, 

підлідного лову риби та проведення культурно-масових і спортивних заходів на водних 

об’єктах; 

2.3.2. участь у реалізації  державної політики у сфері охорони життя людей на водних 

об’єктах; 



2.3.3. участь у заходах, що проводяться по рятуванню людей під час паводків, повені; 

2.3.4. розробка  і здійснення заходів, спрямованих на зменшення травматизму людей 

на водних об’єктах; 

2.3.5. проведення пошуково-рятувальних робіт на воді та підготовка фахівців з 

рятувально-водолазної справи;  

2.3.6. проведення роз’яснювальної профілактичної роботи серед  населення щодо 

запобігання травматизму людей на водних об’єктах; 

2.3.7. організація проведення обстеження і очистки акваторій водних об’єктів; 

2.3.8. забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах, профілактична робота 

по запобіганню нещасним випадкам на водних об’єктах; 

2.3.9. проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах 

аварійно-рятувальних робіт; 

2.3.10. термінове реагування на надзвичайні ситуації  на водних об’єктах міста та 

ліквідація їх наслідків; 

2.3.11. пошук і рятування людей  на водних об’єктах, надання їм першої медичної 

допомоги, організація виклику медпрацівників (швидкої допомоги); 

2.3.12. контроль за готовністю місць відпочинку на водних об’єктах, за роботою 

рятувальних постів на пляжах. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЛУЖБИ 

 

3.1 Служба  має право: 

3.1.1. одержувати інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань 

відповідно до чинного законодавства України; 

3.1.2. вимагати від усіх осіб, які знаходяться на водних об’єктах, дотримання правил 

безпеки; 

3.1.3. надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства України; 

3.1.4. взаємодіяти з юридичними особами для здійснення  спільної діяльності на 

водних  об’єктах міста; 

3.1.5. брати участь у нарадах, семінарах, конференціях при розгляді питань, 

пов’язаних  з охороною життя людей на водних об’єктах; 

3.1.6. безперешкодного доступу працівників служби на водні об’єкти з метою 

виконання запобіжно-профілактичних робіт і проведення аварійно-рятувальних робіт, 

пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій. 

3.2 До обов’язків служби належать: 

3.2.1. безперервне спостереження за відпочиваючими в акваторії пляжу; 

3.2.2. вжиття заходів щодо недопущення купання громадян у стані алкогольного 

сп'яніння; 

3.2.3. вжиття заходів щодо недопущення купання дітей на пляжі без нагляду 

дорослих; 

3.2.4. припинення спроб запливу громадян за лінію обмежувальних знаків; 

3.2.5. припинення ігор на воді, пов'язаних з небезпекою для життя людей, стрибків з 

причалів, пірнання в місцях з малими глибинами; 

3.2.6. обстеження водних об’єктів, що обслуговуються службою, з метою 

профілактики виникнення аварій та надзвичайних ситуацій; 

3.2.7. проходження сертифікації та атестації служби у термін 1 раз на 5 років з метою 

перевірки здатності до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та 

надання права на проведення таких робіт;  

3.2.8. реєстрація всіх подій, випадків порушень заходів безпеки на воді у вахтовому 

журналі;  



3.2.9. проведення з відпочиваючими на пляжі (по радіо або через мегафон) 

профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на воді; 

3.2.10. утримання плавзасобів, водолазного знаряддя та рятувального майна  

у готовності  до виконання завдань за призначенням; 

3.2.11. виконання запобіжно-профілактичних заходів щодо підвищення безпеки 

користування водними та водогосподарськими об’єктами, здійснення контролю за станом 

безпеки водних та водогосподарських об’єктів; 

3.2.12. відпрацювання працівниками служби прийомів та способів надання допомоги 

потерпілим на водних об’єктах міста та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

3.2.13. постійне вдосконалення працівниками служби знань і навичок рятувально-

водолазної справи; 

3.2.14. надання допомоги при виникненні аварійних ситуацій по мірі можливості; 

3.2.15. здійснення заходів з покращення умов праці працівників і дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 

3.2.16. здійснення заходів по забезпеченню охорони праці працівників в повному 

обсязі, згідно з чинним законодавством України; 

3.2.17. організація проведення серед населення заходів, спрямованих на  

запобігання нещасним випадкам на водних об’єктах міста; 

3.2.18. участь у роботі комісій, створених відповідними органами, під час паводків, 

повені та інших стихійних лих,  пов’язаних з водою. 

    3.2.19. забезпечувати благоустрій прибережної смуги та джерела на відповідно 

закріпленій за установою території. 

                           

                                    4.    МАЙНО СЛУЖБИ ТА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ 

 

4.1. Майно служби становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість 

яких відображається в самостійному балансі служби. 

4.2 Майно служби  є комунальною власністю і закріплюється за нею на праві оперативного 

управління. 

4.3. Джерелами формування майна служби є: 

4.3.1. основні – кошти бюджету селищної ради; 

4.3.2. додаткові – кошти, що надходять як благодійні внески та кошти від надання 

додаткових платних послуг, передбачених законодавством України; 

4.4  Відчуження основних засобів, закріплених за службою, здійснюється у встановленому  

законом порядку з дозволу Засновника. 

 

5.    УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОЮ 

 

5.1. Керівництво службою здійснює його керівник. 

5.2. Призначення або звільнення керівника служби з посади здійснюється відповідно 

до Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 

організацій, що належать до комунальної власності Летичівської селищної ради, 

затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р. 

5.3. Керівник служби діє на підставі контракту, укладеного із Летичівським селищним 

головою.  

5.4. Керівник служби самостійно вирішує питання діяльності служби, за винятком 

тих, що віднесені до компетенції Засновника та відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення. 

5.5. Керівник служби: 

5.5.1. несе персональну відповідальність за стан і діяльність служби, за додержання 

вимог чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Летичівської селищної ради, її 

виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови; 



5.5.2. діє без довіреності від імені служби, представляє її у всіх підприємствах, 

установах та організаціях; 

5.5.3. розпоряджається коштами та майном служби за погодженням із Засновником 

відповідно до чинного законодавства та його рішень; 

5.5.4. укладає договори за погодженням із Засновником, видає накази в межах своїх 

повноважень та у відповідності до чинного законодавства України; 

5.5.5. несе відповідальність за результати своєї діяльності, в тому числі за цільове 

використання бюджетних коштів; 

5.5.6. формує кошторис та штатний розпис служби за погодженням із Засновником у 

відповідності до законодавства України; 

5.5.7. несе відповідальність за складання та виконання кошторисів витрат; 

5.5.8. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників служби, застосовує до них 

засоби заохочення або стягнення відповідно до законодавства України про працю; 

 

6.    ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ 

 

 6.1. Припинення  служби здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, 

поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням засновника, а у випадках 

передбачених законодавством України – за рішенням суду. 

 6.2. У разі ліквідації служби, її активи передаються іншій неприбутковій організації 

відповідного виду або зараховуються до доходів міського бюджету. 

 

7.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

 

7.1. Зміни і доповнення до статуту вносяться в тому ж порядку, в якому 

затверджувався Статут відповідно до діючого законодавства України. 

  7.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та 

внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту 

оформлюються не викладенням його в новій редакції, а шляхом окремих додатків, то в 

такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту служби, про що на титульному аркуші 

змін робиться відповідна відмітка. 

 

 

Селищний голова                                                                     І.І. Тисячний 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



  Додаток 4  
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ради 

  від 28.09.2017р. №7                                                                                     
 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                   Рішенням сесії Летичівської селищної ради  

                                                                                   від 25.02.2016р. №57 
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                                                   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

           

1.1. Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги  (далі – Центр) є 

закладом, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню 

Летичівського району. 

          1.2. Центр створюється рішенням сесії Летичівської громади. 

          1.3.Центрзаснований на базі поліклініки Летичівської центральної районної лікарні. 

          1.4.Центру своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

постановами Верховної Ради України,  та Кабінету Міністрів України та МОЗу, а також 

актами уповноваженого органу управління майном та іншими нормативно-правовими актами 

і цим Статутом. 

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

 

           2.1. Найменування: 

повне українською мовою: Летичівський  центр первинної медико-санітарної допомоги  

скорочене українською мовою: Летичівський  ЦПМСД». 

у разі необхідності: 

повне російською мовою: Летичевский центр первичной медико-санитарной помощи; 

скорочене російською мовою: Летичевский ЦПМДП; 

          2.2. Місцезнаходження: смт. Летичів, вул. Юрія Савіцьково, 36. 

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

           

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що 

передбачає проведення на території Летичівського району заходів, спрямованих на: 

- забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною 

медико-санітарною допомогою; 

- забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги. 

        3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є: 

- організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів 

Центру на території Летичівського району з питань надання населенню доступної, 

своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги; 

- організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у 

визначеному законодавством порядку; 

- проведення профілактичних щеплень; 

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну 

допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного 

педіатра), у визначеному законодавством порядку; 

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та 

диспансеризації населення; 

- забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг 

населенню Летичівського району із закладами охорони здоров’я та установами, що надають 

вторинну спеціалізовану (Летичівська ЦРЛ), третинну високоспеціалізовану (Хмельницька 



обласна лікарня) та екстрену медичну допомогу (відділення швидкої медичної допомоги 

Летичівської ЦРЛ); 

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів 

охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне 

лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку; 

- забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної 

допомоги; 

- впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації 

захворювань та станів; 

- організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги; 

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків 

непрацездатності; 

- направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності; 

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення 

щодо формування здорового способу життя; 

- організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 

законодавством порядку; 

- проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня 

ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних 

захворювань та станів; 

- координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань 

удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги; 

- визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги та шляхів 

їх вирішення; 

- розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівського району 

(центр первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти 

тимчасового обслуговування); 

- проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та 

протиепідемічних заходів; 

- визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, 

виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для 

забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою; 

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів 

медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів; 

- моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із 

забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою; 

- вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці 

заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення; 

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру; 

- медична практика; 

- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів; 

- інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань. 



         3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів 

акредитації та закладів післядипломної освіти. 

                                           

                                       4.ПРАВОВИЙСТАТУС 

          4.1. Центр є юридичною особою публічного права. 

        4.2.Центр є неприбутковою установою. 

        4.3.Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного 

управління. 

        4.4.Центр здійснює господарську діяльність. 

        4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи 

органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або 

недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням 

суду. 

        4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-

технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено 

законодавством. 

        4.7.Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, 

установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, 

штампи, а також бланки з власними реквізитами. 

       4.8. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями 

Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та уповноваженого органу 

управління, окрім випадків передбачених законодавством. 

        4.9.Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, 

нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, 

міжнародних та третейських судах. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

      5.1. Центр має право: 

      5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і 

організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та 

матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань. 

       5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями 

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

законодавства. 

      5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до 

законодавства. 

      5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт 

основних фондів у визначеному законодавством порядку. 

       5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних 

завдань у визначеному законодавством порядку. 

      5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

      5.2. Центр: 

      5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї 

роботи; 



      5.2.2. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від 

форм власності, а також у фізичних осіб; 

      5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання 

законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального 

страхування; 

      5.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з 

законодавством. 

                                         

6. УПРАВЛІННЯ 

 

        6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання 

прав уповноваженого органу управління щодо господарського використання  майна і участі в 

управлінні трудового колективу. 

        6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар, який 

призначається і звільняється з посади відповідно до Порядку призначення і звільнення з 

посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до комунальної 

власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної 

ради № 21 від 31.08.2017р.. 

        6.3.Головного лікаря Центру може бути звільнено достроково на передбачених 

контрактом підставах відповідно до законодавства. 

       6.4. Головний лікар Центру: 

       6.4.1. Безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним 

своїх функцій. 

        6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах 

державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з 

юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання 

діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку. 

      6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього 

Статуту. 

      6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної 

допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах 

банків в установленому порядку. 

       6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, 

обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру. 

      6.4.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління Статут, 

проекти змін до Статуту. 

      6.4.7. Призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними. 

      6.4.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, 

штатний розпис та подає їх на затвердження до уповноваженого органу управління. 

       6.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників 

цих підрозділів. 

      6.4.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших 

працівників. 

      6.4.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на 

передбачених колективним договором та законодавством умовах. 



      6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу 

управління. 

      6.4.13. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством. 

      6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є 

офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють 

інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах 

та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому 

числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень. 

      6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх 

повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами. 

       6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність 

за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у 

встановленому законодавством порядку. 

 

7. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ 

 

      7.1. Структурними підрозділами Центру є: 

      7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ. 

      7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 

      7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи ( амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти). 

      7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються 

керівником Центру. 

      7.3. Штати Центру встановлюються у визначеному порядку. 

 

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ 

 

      8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові 

кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру. 

       8.2. Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві 

оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується 

та розпоряджається майном відповідно до законодавства. 

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на 

балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом 

управління. 

     8.3.Джерелами формування майна Центру є: 

     8.3.1. Кошти місцевого та державного бюджету. 

     8.3.2. Власні надходження Центру: 

від господарської та/або виробничої діяльності; 

за оренду майна; 

від реалізації майна; 

     8.3.3. Інші власні надходження Центру. 

     8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, 

внески від спонсорів та меценатів. 

     8.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів. 



     8.3.6. Інші джерела не заборонені законодавством. 

     8.4. Центр має право: 

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, 

у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним 

особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з 

уповноваженим органом управління; 

за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, 

прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення 

матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку. 

     8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються уповноваженим 

органом управління за поданням керівника Закладу. 

     8.6. Фінансування Центру: 

фінансування діяльності Центру здійснюється за у встановленому порядку за рахунок 

місцевого та державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством 

України;  

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності 

Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному 

законодавством порядку. 

      8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, 

бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль 

за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку. 

Керівництво Центру несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та 

перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та 

іншої звітності. 

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 

      9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні 

збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому 

колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити 

пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і 

побутового обслуговування. 

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно 

обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах 

управління Центру відповідно до законодавства. 

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його 

управлінні. 

      9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть 

участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, 

що регулюють трудові відносини працівника з Закладом. 

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

управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів 

визначаються законодавством. 

      9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією 

Центру регулюються колективним договором. 



      9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління 

надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним 

органу. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж 

один раз на рік. 

      9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового 

медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального 

розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та 

колективного договору. 

      9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету. 

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових 

окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 

заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному 

договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та 

Галузевою угодами. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого 

законодавством мінімального розміру заробітної плати. 

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру 

визначаються контрактом, укладеним із уповноваженим органом управління. 

      9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші 

платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці. 

      9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного 

договору та посадових інструкцій згідно з законодавством. 

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

       

       10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу 

управління, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду. 

       10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до 

його правонаступників. 

      10.3. Ліквідація  Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 

уповноваженим органом управління або за рішенням суду. 

      10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог 

кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про 

ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру. 

      10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких 

публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, 

повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення 

кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій 

формі у визначені законодавством строки. 

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення 

дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням 

кожного з них про ліквідацію Центру. 

      10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з 

управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з 



кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу 

управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота 

ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. 

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

      10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до 

законодавства. 

      10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи 

ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про 

працю. 

      10.9.Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру 

запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 

 

 

Селищний голова                                                                 І.І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5  

До рішення сесії Летичівської 

селищної ради 

від 28.09.2017р. №7                                                                                      

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням п’ятої сесії 

Летичівської селищної ради 

                                                                             від 25.02.2016р №50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 

Комунальна установа Летичівський будинок 

культури  

Летичівської селищної ради  
  

 

 

 

 
 

(Нова редакція) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Летичів 2017р. 
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Комунальна установа Летичівський будинок культури  Летичівської 

селищної ради (далі – КУ Летичівський будинок культури) здійснює свою 

діяльність відповідно до Конституції України,Закону України “Про культуру”, 

Господарського кодексу України, цього Статуту, правових актів органів 

державної влади та місцевого самоврядування, наказів Міністерства культури і 

туризму України,  наказів управління культури, туризму та курортів 

облдержадміністрації, наказів відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради. 

1.2.Засновником КУ Летичівського будинку культури є Летичівська селищна 

рада. Юридична адреса:31500,смт.Летичів, тел./факс (03857) 2-02-15, E-mail: 

letychivrada@ukr.net, вул.Соборна 16 

1.3. Комунальна установа “Летичівський районний будинок культури” 

Летичівської районної ради Хмельницької області перейменовано в 

Комунальну установу Летичівський будинок культури Летичівської селищної 

ради, у зв’язку з цим є її правонаступником. 

1.4. КУ Летичівський будинок культури має статус комунального 

неприбуткового закладу, підпорядкований Летичівській селищній раді. 

Юридична адреса: 31500 смт.Летичів, вул. Савіцького Юрія, 31 E-mail: 

letichevrbk@yandex.ru 

1.5. З питань, віднесених до повноважень відділу культури, національностей 

та релігій Летичівської селищної ради, координацію діяльності КУ 

Летичівського будинку культури здійснює вищезазначений відділ. 

1.6. КУ Летичівський будинок культури для виконання своїх статутних 

завдань проводить діяльність у сфері збереження і розвитку української 

культури, популяризації культурної спадщини як національної культури, 

створення умов для задоволення культурних потреб громадян, розвитку 

аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості. 

1.7.КУ Летичівський будинок культури є юридичною особою, фінансується з 

бюджету Летичівської селищної ради, користується правами та виконує 

обов’язки, пов’язані з його діяльністю. 

1.8.Майно КУ Летичівського будинку культури знаходиться у спільній  

власності територіальних громад сіл, селищ Летичівської селищної ради і 

належить КУ Летичівському будинку культури на правах оперативного 

управління. 

1.9.КУ Летичівський будинок культури має право здійснювати господарську 

діяльність у відповідності з законодавством України. 



1.10.Документація КУ Летичівського будинку культури ведеться у 

відповідності із зразками, затвердженими Міністерством культури, 

національностей та релігії  України. 

1.11.Звітність КУ Летичівського будинку культури подається у відповідності 

з вимогами Державного комітету статистики України. 

1.12.Перенайменування та ліквідація КУ Летичівського будинку культури   

можливі у порядку, передбаченому законодавством України. 

1.13.Статут КУ Летичівського будинку культури може бути переглянутий 

цілком або частково, у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або 

нормативних документів, що регламентують його діяльність та у разі потреби. 

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1.Метою діяльності КУ Летичівського будинку культури є збереження і 

розвиток української культури, популяризація культурної спадщини як 

національної культури, створення умов для задоволення культурних потреб 

громадян, розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості, 

одержання доходів від проведення культурно-мистецьких заходів, а також від 

виконання інших, не заборонених чинним законодавством, видів господарської 

діяльності. 

2.2.Основним завданням діяльності КУ Летичівського будинку культури є: 

-організація культурного дозвілля громадян,  

-підтримка та збереження осередків народних художніх промислів, 

-створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань, 

-проведення загальноміських свят та культурно-масових заходів, 

-підтримка соціально-важливих культурно-творчих, пізнавально-

розважальних, художньо-естетичних ініціатив, 

-впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 

населення, 

2.3.Предметом діяльності КУ Летичівського будинку культури є: 

-популяризація своїх творчих досягнень в Україні та за її межами,  

-участь у конкурсах та фестивалях, 

-концертна діяльність, 



-обмін досвідом роботи,  

-створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань, 

-організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших 

форм популяризації творчої діяльності клубних формувань,  

-проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у 

тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців,  

-організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, 

проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей тощо,  

-проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, 

ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій,  

-організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення 

вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та 

інших розважальних програм.  

2.4.КУ Летичівський будинок культури  формує різноманітний концертний 

репертуар, який відповідає інтересам глядачів, творчим можливостям 

колективу і запрошених виконавців. 

3. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ І ФУНКЦІЇ 

3.1. Для реалізації статутних завдань КУ Летичівський будинок культури: 

3.1.1. Створює та організовує діяльність творчих колективів, гуртків, студій, 

інших клубних формувань. 

3.1.2. Здійснює підготовку і проведення тематичних, театрально-

розважальних, концертних, ігрових, видовищно-спортивних, танцювальних, 

інформаційно-виставкових, відео-комп’ютерних, літературно-художніх, 

ритуально-обрядових, рекреційно-відновлювальних та інших дозвіллєвих 

програм. 

3.1.3. Організовує проведення свят, карнавалів, кінофестивалів, дискотек, 

колективних екскурсій, консультацій, лекторіїв, лотерей (в установленому 

порядку), аукціонів, виставок-продажів товарів живопису, скульптури, графіки, 

декоративно-прикладного мистецтва та інших заходів. 

3.1.4. Створює універсальні театрально-видовищні, танцювально-

розважально-інформаційно-виставкові зали, зали демонстрації кіно-та віде- 

програм та інші об’єкти культурно-дозвіллєвого призначення. 



3.1.5. Здійснює інформаційну діяльність, виробляє художньо-графічні 

фотороботи, створює рекламні, інформаційні, музичні та відео- сюжети, 

програми, а також музичні фонограми, надає їх підприємствам, установам, 

організаціям та окремим громадянам в установленому порядку. Виявляє і 

прогнозує попит населення на послуги культури і забезпечує його виконання. 

4.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І ЗАСОБИ 

4.1.КУ Летичівський будинок культури здійснює свою діяльність в 

приміщеннях розташованих за адресою: смт.Летичів, вул. Савіцького Юрія, 31 

та обладнаних необхідною технікою та обладнанням. 

4.2. За КУ Летичівським будинком культури з метою забезпечення 

діяльності, передбаченої цим Статутом, майно закріплюється на праві  

оперативного управління. 

4.3.Відчуження, передача в оренду, списання майна, переданого в 

управління, здійснюється з дозволу Летичівської селищної ради  в порядку 

встановленому законодавством.  

4.4. КУ Летичівський будинок культури має право: 

-здавати в оренду будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину та 

інші матеріальні цінності і ресурси, а також списувати їх з балансу в 

установленому порядку, якщо вони зношені або матеріально застарілі; 

-купувати, орендувати або іншим шляхом одержувати майно або право на 

нього у підприємств, установ, організацій та громадян згідно з чинним 

законодавством. 

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5.1.Фінансово-господарська діяльність КУ Летичівського будинку культури  

проводиться відповідно до законодавства України та цього Статуту. 

5.2.Фінансування здійснюється за рахунок коштів Летичівської селищної 

ради. Фінансування може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

5.3.Додатковим джерелом формування коштів: 

-кошти, отримані від надання платних послуг відповідно до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

-кошти гуманітарної допомоги; 

-добровільні  грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян: 



-кредити банків; 

-інші надходження. 

Кошти, отримані КУ Летичівським будинком культури з додаткових джерел 

фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої 

Статутом. 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ 

6.1.Управління будинку культури здійснюється на основі поєднання прав 

власника і принципів самоврядування трудового колективу. 

6.2. З питань, віднесених до повноважень відділу культури національностей 

та релігій Летичівської селищної ради, координацію діяльності  КУ 

Летичівського будинку культури здійснює вищезазначений відділ. 

6.3.Керівництво КУ Летичівським будинком здійснює директор. 

6.4. Призначення та звільнення директора Комунальної установи 

Летичівського будинку культури здійснюється відповідно до Порядку 

призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 

організацій, що належать до комунальної власності Летичівської селищної 

ради, затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради №21 від 

31.08.2017р. 

 6.5.Директор КУ Летичівського будинку культури організовує роботу 

закладу та несе персональну відповідальність за його діяльність. 

6.6. Директор КУ Летичівського будинку культури: 

- здійснює керівництво колективом Летичівського будинку культури; 

- забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для 

підвищення їх фахового рівня; 

- розробляє та подає на затвердження в селищну раду кошторис та штатний 

розпис закладу; 

- забезпечує виконання планів, програм, організаційно-масової та 

організаційно-методичної роботи закладу; 

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

- затверджує посадові обов’язки працівників Летичівського будинку 

культури; 



- встановлює надбавки, доплати, премії працівникам Летичівського будинку 

культури, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно 

до чинного законодавства; 

- здійснює іншу діяльність, в т.ч. на договірній основі, яка не суперечить 

чинному законодавству; 

7.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КУ ЛЕТИЧІВСЬКОГО БУДИНКУ 

КУЛЬТУРИ 

7.1.Для забезпечення своєї творчої і виробничо-господарської діяльності КУ 

Летичівський будинок культури: 

- вступає в договірні відносини з підприємствами і окремими громадянами, 

- купує необхідні для діяльності обладнання, матеріали, предмети реквізиту, 

концертні костюми тощо,  

- надає платні послуги населенню,  

- проводить цільові стаціонарні і виїздні культурно-мистецькі заходи і 

здійснює постановку спеціально замовлених сценічних творів,  

- з метою збільшення відвідування заходів проводить роботу щодо 

організації реклами, 

- рекламує свою допоміжну діяльність з надання платних послуг, 

- формує різноманітний концертний репертуар, який відповідає інтересам 

глядачів, творчим можливостям колективу і запрошених виконавців. 

8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

8.1. Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами. 

8.2. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності КУ 

Летичівського будинку культури відображаються у колективному договорі. 

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі 

та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією. 

8.3. Право укладання колективного договору від імені власника надається 

директору КУ Летичівського будинку культури, а від імені трудового 

колективу - уповноваженим органам. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 



9.1.Зміни та доповнення до Статуту КУ Летичівського будинку культури 

затверджуються рішенням сесії Летичівської селищної ради  в тому ж порядку, 

що і сам Статут. 

9.2.Цей Статут впроваджується в дію з моменту його державної реєстрації 

відповідно до законодавства України. 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

10.1.Діяльність КУ Летичівського будинку культури припиняється в 

результаті передання його майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам 

– правонаступникам, або в результаті ліквідації за рішенням власника.  

10.2.Ліквідація КУ Летичівського будинку культури здійснюється 

ліквідаційною комісією, яка утворюється відповідно до чинного законодавства.  

10.3. При припиненні діяльності КУ Летичівського будинку культури: 

10.3.1.Звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав і інтересів 

відповідно до трудового законодавства України. 

10.3.2.Кошти та майно, що залишилися після задоволення потреб кредиторів, 

використовуються за вказівкою власника. 

10.3.3.Печатка та штампи знищуються згідно чинного законодавства, 

документи з обліку кадрів та нарахуванню заробітної плати передаються 

правонаступнику, а в разі його відсутності - в органи Держархіву. 

 

            Селищний голова                                                 Тисячний І.І. 
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1. Загальні положення 

1.1. Летичівська дитяча музична школа Летичівської селищної ради (далі 

Летичівська. дитяча музична школа) є початковою ланкою спеціальної 

мистецької освіти, належить до системи позашкільної освіти. 

1.2. Засновником Летичівської дитячої музичної школи є Летичівська 

селищна рада. Юридична адреса: 31500 смт. Летичів, вул. Соборна,16 , 

тел.(03857)2-02-15, E-mail: letychivrada@ukr.net 

1.3. Летичівська дитяча музична школа Летичівської районної ради 

Хмельницької області перейменована в Летичівську дитячу музичну школу 

Летичівської селищної ради, у зв’язку з цим є її правонаступником. 

Юридична адрес: 31500, смт.Летичів, вул. Савіцького Юрія, 16, тел../факс 

(03857)20562, E-mail: muz-skola@mail.ru 

1.4. Летичівська дитяча музична школа у своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства культури України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування селищної ради, а також Положенням про 

початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади і власним статутом. 

1.5. Летичівська дитяча музична школа надає державні гарантії естетичного 

виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує 

підгрунтя до занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – 

до вибору професії в галузі культури та мистецтва. 

1.6. Мова навчання в школі – українська. 

2. Організаційно-правові  засади діяльності школи 

2.1. Летичівська дитяча музична школа є юридичною особою, діє на підставі 

статуту, затвердженого Летичівською селищною радою, має самостійний 

кошторис, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий штамп. 

2.2. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

2.3. Летичівська дитяча музична школа проводить навчально-виховну 

методичну, культурно-проссвітницьку роботу. 

2.4. Основними завданнями школи є: 

- виховання громадянина України; 
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- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних 

звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також 

інших націй і народів; 

- естетичне виховання дітей – пріоритетний напрямок розвитку 

культури України; 

- навчання дітей різних видів мистецтва; 

- пошук та залучення до навчання   здібних, обдарованих і 

талановитих дітей; 

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян. 

2.5. В Летичівській дитячій музичній школі створюються різні відділення 

/музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові та інші та /або/ відділи/ 

фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, 

духових та ударних інструментів, сольного співу, образотворчого мистетцва, 

хореографічного мистецтва та інші/. 

Школа має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на 

засадах самоокупності. 

2.6. Школа проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення 

програм, змісту, форм і методів навчання. 

Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів 

семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, лекцій, рефератів і за іншими 

організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах 

підвищення кваліфікації засвідчується директором школи і є підставою для 

проведення атестації. 

2.7. Право вступу до Летичівської дитячої музичної школи мають громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, вступають до школи в порядку, встановленому для 

громадян України. 

2.8. Прийом учнів до Летичівської дитячої музичної школи може 

здійснюватись протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за 

конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви 

додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у 

закладі та копія свідоцтва про народження. 

Порядок і строки проведення вступних іспитів визначаються педагогічною 

радою. Зарахування на навчання проводиться наказом директора школи на 

підставі рішення приймальної комісії. 



2.9. Документація Летичівської дитячої музичної школи ведеться за зразками, 

затвердженими Міністерством культури України. 

2.10. Летичівська дитяча музична школа подає статистичні звіти у 

відповідності до вимог органів державної статистики. 

 

3. Організація навчально-виховного процесу 

3.1. Навчальний рік у школі починається 1 вересня. 

Дата закінчення навчального року, термін шкільних канікул визначається 

директором школи згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і 

науки України. 

3.2. Летичівська дитяча музична школа створює безпечні умови навчання, 

виховання та праці. 

3.3. Летичівська дитяча музична школа працює за річним планом роботи. 

3.4. Навчально-виховний процес у Летичівській дитячій музичній школі 

здійснюється диференційовано, поєднуючи  індивідуальні та колективні форми 

роботи: 

- індивідуальні та групові уроки; 

- репетиції; 

- перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, 

виставки; 

- лекції, бесіди, вікторини, екскурсії; 

- позаурочні заходи. 

3.5. Строки проведення контрольних заходів/ заліків, контрольних уроків, 

академічних концертів, іспитів і т.інше/ визначаються відділами. 

3.6. Основною формою навчально-виховної роботи є урок. 

Тривалість уроку 45 хвилин. 

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між уроками 

визначається розкладами, що затверджуються директором або заступником з 

навчально-виховної роботи. 



3.7. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-

виховним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннчми 

Кабінету Міністрів України. 

3.8. Середня наповнюваність груп у школі визначається типовими 

навчальними планами, затвердженими Міністерством культури України. 

3.9. Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани 

закладу. 

3.10. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-

бальна система. 

Річні оцінки учнів виставляються викладачем на підставі семестрового 

оцінювання, з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. 

Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесення їх 

строків, вирішуються директором на підставі подання відділів за наявності 

відповідних документів. 

Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення 

повторних перевідних контрольних заходів, залишення на повторний рік 

навчання та виключення із школи, видачі свідоцтв випускникам  вирішуються 

педагогічною радою та затверджуються директором школи. 

3.11. Випускникам школи, які в установленому порядку склали випускні 

іспити, видається свідоцтво відповідного зразка. 

Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання 

навчальних планів та програм, видається свідоцтво про закінчення школи на 

підставі річних оцінок. 

Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани 

та програми, видається довідка про навчання в школі. Для одержання свідоцтва 

цим учням надається право повторного іспиту  /іспитів/. 

Учні, які мають високі досягнення у вивченні всіх предметів /10-12 балів/ за 

відповідний навчальний рік, нагороджуються Похвальним листом згідно 

рішення педагогічної ради. 

3.12. За рішенням директора школи виключення учня може проводитись при 

невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – 

одного місяця відповідно до нормативно-правових актів. 

3.13. Навчально-виховний процес у школі є вільним від втручання політичних 

партій, громадських, релігійних організацій. 

 



 

 

4. Учасники навчально-виховного процесу 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Летичівській дитячій 

музичній школі є: 

- учні; 

- директор, заступник директора; 

- викладачі, концертмейстери; 

- батьки, або особи які їх замінюють. 

4.2. Учні Летичівської дитячої музичної школи мають гарантоване право на: 

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх 

здібностей; 

- добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтва; 

- навчання декільком видам мистецтва або декількох музичних 

інструментах; 

- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, 

тощо. 

Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до 

іншого закладу. Переведення здійснюється за наказом директора. 

4.3. Учні Летичівської дитячої музичної школи зобов’язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; 

- підвищувати загальний культурний рівень; 

- дотримуватись морально-етичних норм, бути дисциплінованими; 

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого 

майна; 

- дотримуватись вимог статуту. 

4.4. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну педагогічну або іншу фахову освіту, належний 

рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї 

роботи. 



4.5. Педагогічні працівники Летичівської дитячої музичної школи мають 

право на: 

- внесення керівництву школи та органам управління культурою 

пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на 

розгляд керівництву школи та педагогічної ради пропозицій про 

моральне і матеріальне заохочення учнів; 

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; 

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, 

пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи; 

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих 

результатів у виконанні покладених на них завдань. 

4.6. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати навчальні плани та програми; 

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів та 

збереженню їх здоров’я; 

- здійснювати педагогічний контроль за дотримуванням учнями 

морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог; 

- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, 

захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; 

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних 

традицій, духовних і культурних надбань українського народу; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну і політичну культуру; 

- дотримуватись вимог статуту школи, виконувати правила 

внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки; 

- виконувати накази і розпорядження керівників школи, органів 

державного управління, селищної ради. 

4.7. Викладачі, концертмейстери Летичівської дитячої музичної школи 

працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором або 

заступником з навчальної роботи. 



4.8. Педагогічні працівники Летичівської дитячої музичної школи підлягають 

атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного 

законодавства. 

4.9. Обсяг педагогічного навантаження викладчів Летичівської дитячої 

музичної школи встановлюється директором згідно із законодавством. 

Оплата праці працівників здійснюється відповідно до нормативно-правових 

актів Кабінету Міністрів України, нормативних документів центральних 

органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить школа. 

4.10. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати і бути обраними до батьківського комітету школи; 

- звертатися до органів управління культурою, селищної ради, 

керівників школи з питань навчання та виховання дітей; 

- брати участь у заходах, спрямованих на зміцнення матеріально-

технічної бази школи; 

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського 

самоврядування закладу у відповідних державних, судових органах. 

5. Управління закладом 

5.1. Керівництво Летичівською дитячою музичною школою здійснює 

директор. 

5.2. Директор Летичівської дитячої музичної школи призначається та 

звільняється з посади відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р.  

 5.3. Директор Летичівської дитячої музичної школи: 

- здійснює керівництво колективом; 

- призначає на посади та звільняє з посад працівників школи; 

- організовує навчально-виховний процес; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, 

якістю знань, умінь та навичок учнів; 

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної 

мистецької освіти; 



- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігєнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

закладу є розпорядником кредитів; 

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну 

допомогу працівникам школи відповідно до законодавства; 

- представляє школу в усіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед селищною радою за результати діяльності школи; 

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

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до 

працівників школи; 

- затверджує посадові обов’язки працівників школи. 

5.4. Директор Летичівської дитячої музичної школи є головою 

педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління школою. 

Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який 

обирається строком на один рік. 

5.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб школи. 

Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та в кінці 

навчального року, а також після кожного семестру. 

5.6. Органом громадського самоврядування школи є загальні збори 

трудового колективу. 

5.7. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв 

/споріднених інструментів/ у школі можуть створюватись відділи, керівники 

яких затверджуються директором школи. 

Відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню 

якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню 

рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм. 

6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна 

база Летичівської дитячої музичної школи 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно 

до законодавства та статуту. 

6.2. Фінансування Летичівської дитячої музичної школи здійснюється за 

рахунок коштів відповідних бюджетів та оплати за навчання учнів. 



Основним джерелом фінансування школи є кошти відповідних бюджетів. 

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних закладом 

навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, 

підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення 

матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання 

трудового колективу. 

6.3. Фінансування закладу може здійснюватись також за рахунок 

додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

6.4. Бюджетні асигнування на здійснення діяльності школи та 

позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених 

законодавством України, і використовуються виключно за призначенням. 

6.5. Розрахунок годин по школі складається на плановий контингент 

учнів, установлений селищною радою, у відповідності до навчальних планів, за 

яким працює заклад. 

6.6. Основою розрахунку заробітної плати є: 

- штатний розпис; 

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за 

тарифікацією; 

- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин. 

6.7. Розмір плати за навчання установлюється в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України та селищною радою. 

6.8. Додатковим джерелом формування коштів є: 

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними 

закладами; 

- кошти гуманітарної допомоги; 

- добровільні грошові внески підприємств, установ, організацій та 

окремих громадян; 

- установлення для школи у будь-якій формі планових завдань з 

надання платних послуг не дозволяється. 

6.9. Летичівська дитяча музична школа є бюджетною неприбутковою 

організацією. 



6.10. Матеріально-технічна база Летичівської дитячої музичної школи 

включає приміщення, обладнання, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, 

що перебуває в її користуванні. 

7. Діяльність Летичівської дитячої музичної школи у рамках 

міжнародного співробітництва 

7.1. Летичівська дитяча музична школа, за наявності належної 

матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів, має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних 

програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах. 

7.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати 

прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними 

закладами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших 

країн у встановленому законодавством порядку. 

8. Державний контроль за діяльністю закладу 

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, Міністерство культури України, органи виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, селищна рада. 

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є 

державна атестація закладу, яка проводиться не рідше, ніж один раз на 10 років 

у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

 

          Селищний голова                                                   Тисячний І.І. 
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І.Загальні положення 

1.1. Летичівська бібліотека для дітей  Летичівської селищної ради (далі – 

Летичівська бібліотека для дітей) є загальнодоступною, інформаційною і 

культурно – просвітницькою установою, основною метою діяльності якої,  є 

забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування дитячого населення Летичівської селищної 

ради на виконання діючого законодавства України.  

1.2. Летичівська бібліотека для дітей здійснює свою діяльність відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про культуру», Закону України «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу», Господарського кодексу України, цього 

Статуту, правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, 

наказів Міністерства культури і туризму України, наказів управління культури, 

національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, наказів відділу 

культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради .  

1.3.Засновником Летичівської  бібліотеки  для дітей є Летичівська селищна 

рада. Юридична адреса: 31500 смт. Летичів, вул. Соборна,16 , тел. (03857) 2-02-

15, E-mail: letychivrada@ukr.net  

1.4. Летичівська районна бібліотека для дітей Летичівської районної ради 

Хмельницької області перейменована в Летичівську бібліотеку для дітей 

Летичівської селищної ради, у зв’язку з цим є її правонаступником. 

1.5.Летичівська бібліотека для дітей має статус комунального 

неприбуткового закладу, підпорядкованого Летичівській селищній раді . 

Юридична адреса: Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, 

вул. Соборна, 12, E–mail: let_bibl_ditu@ukr.net  

1.6. З питань, віднесених до повноважень відділу культури, національностей 

та релігій Летичівської селищної ради, координацію діяльності Летичівської 

бібліотеки для дітей здійснює вищезазначений відділ. 

1.7. Летичівська бібліотека для дітей є юридичною особою, фінансується з 

бюджету Летичівської селищної ради, користується правами та виконує 

обов’язки, пов’язані з її діяльністю.  

1.8. Майно Летичівської  бібліотеки для дітей знаходиться у спільній 

власності територіальних громад сіл, селищ Летичівської селищної ради  і 

належить Летичівській  бібліотеці для дітей на правах оперативного 

управління.  

1.9.Летичівська бібліотека для дітей  має право здійснювати господарську 

діяльність у відповідності з законодавством України. 



1.10.Документація Летичівської бібліотеки для дітей ведеться у відповідності 

із зразками, затвердженими Міністерством культури, національностей та релігії 

України. 

1.11.Звітність Летичівської бібліотеки  для дітей подається у відповідності з 

вимогами Державного комітету статистики України. 

1.12.Перенайменування та ліквідація Летичівської  бібліотеки для дітей  

можливі у порядку, передбаченому законодавством України. 

1.13.Статут Летичівської  бібліотеки для дітей  може бути переглянутий 

цілком або частково, у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або 

нормативних документів, що регламентують його діяльність та у разі потреби.  

ІІ. Мета, завдання та предмет діяльності Летичівської бібліотеки для 

дітей. 

2.1. Для здійснення своєї мети Летичівська бібліотека для дітей: 

 • організовує інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів, 

забезпечує вільний доступ до інформації, знань, культури;  

• формує, зберігає та надає найбільш повне зібрання документів;  

• організовує взаємовикористання  бібліотечних ресурсів; 

 • надає методичну допомогу  по роботі з дітьми сільським бібліотекам 

Летичівської селищної ради та забезпечує взаємодію цих бібліотек;  

• бере участь у розробці та реалізації державних і регіональних програм у 

межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створенні 

інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну 

даних. 

2.2. Предметом діяльності Летичівської бібліотеки для дітей  є:  

• формування та збереження  бібліотечних фондів;  

• створення довідково-пошукового апарата на традиційних та електронних 

носіях; 

 • організація бібліотечного, інформаційного, довідково-бібліографічного 

обслуговування користувачів; 

 • інформаційно-методичне забезпечення розвитку сільських бібліотек, які 

надають послуги користувачам-дітям. 

2.3. Летичівська бібліотека для дітей  здійснює основні види діяльності: 



 • надання користувачам бібліотеки інформації про склад бібліотечних 

фондів через систему каталогів та інші форми бібліотечного інформування;  

• надання консультативної допомоги у пошуку та виборі джерел інформації;  

• видача у тимчасове користування документів з бібліотечних фондів;  

• видача користувачам бібліотеки документів або їх копій по 

міжбібліотечному абонементу з інших бібліотек;  

• організація роботи клубів та об’єднань за інтересами, організація та 

проведення вечорів, конференцій, конкурсів, презентацій та інших культурних 

акцій; 

 • крім основних безкоштовних послуг, надання користувачам додаткових 

платних послуг у порядку передбаченому законодавством. 

 2.4. Летичівська бібліотека для дітей має право:  

• затверджувати, за згодою засновника, загальні Правила користування 

бібліотекою;  

• поповнює свій фонд шляхом комплектування в порядку встановленому 

чинним законодавством України;  

• здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів у порядку, 

визначеному Міністерством культури України;  

• забезпечує збереження бібліотечних фондів на усіх видах носіїв інформації 

шляхом створення необхідних умов зберігання і здійснення контролю за їх 

збереженням та використанням. 

 • самостійно визначати зміст та конкретні форми своєї роботи відповідно 

мети та завдання, що вказані у даному Статуті;  

• самостійно вилучати та реалізовувати документи зі своїх фондів відповідно 

до нормативно-правових актів;  

• за згодою власника встановлювати пільги для окремих категорій 

користувачів  бібліотеки;  

• визначати види та розміри компенсацій шкоди, заподіяної користувачами 

бібліотеки;  

• здійснювати у встановленому порядку співробітництво з сільськими 

бібліотеками, іншими установами і організаціями, вести міжнародний 

документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у 

реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та 

програм розвитку бібліотечної справи;  



• здійснювати господарську діяльність,   

• здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, 

які не суперечить діючому законодавству України. 

2.5. Летичівська  бібліотека для дітей зобов’язана:  

• належним чином виконувати свої зобов’язання згідно чинного 

законодавства України; 

 • звітувати перед засновником та користувачами у порядку, передбаченому 

чинним законодавством;  

• вести облік бібліотечного фонду відповідно «Інструкції з обліку 

документів, що знаходяться в бібліотечних фондах», затвердженої 

Міністерством культури і туризму України. Забезпечувати збереження 

бібліотечного фонду та його ефективне використання. 

ІІІ. Управління Летичівської бібліотеки для дітей 

3.1.Управління Летичівської бібліотеки для дітей здійснюється на основі 

поєднання прав власника і принципів самоврядування трудового колективу.   

3.2. З питань, віднесених до повноважень відділу культури національностей 

та релігій Летичівської селищної ради, координацію діяльності Летичівської  

бібліотеки для дітей  здійснює вищезазначений відділ. 

3.3.Керівництво Летичівської  бібліотеки для дітей здійснює директор. 

    3.4.Призначення та звільнення директора Летичівської  бібліотеки для дітей 

здійснюється відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р. 

 3.5.Директор Летичівської бібліотеки для дітей організовує роботу закладу 

та несе персональну відповідальність за його діяльність. 

 3.6. Директор Летичівської ї бібліотеки для дітей відповідно до Статуту в 

межах своєї компетентності від імені комунальної установи: 

 • представляє її інтереси у відносинах з юридичними та фізичними особами; 

 • заключає договори, в тому числі трудові, згідно чинного законодавства 

України;  

• користується правом розпоряджатися коштами за цільовим призначенням; 



 • здійснює прийом, звільнення та переміщення працівників згідно з 

законодавством про працю; 

 • самостійно призначає керівників структурних підрозділів, розподіляє 

обов’язки між ними;  

• видає накази та дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників; затверджує 

посадові обов’язки працівників; встановлює надбавки, доплати, премії 

працівникам, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення 

відповідно до чинного законодавства;  

• несе персональну відповідальність за результати фінансово-господарської 

діяльності бібліотеки. 

ІV. Майно та фінансово-господарська діяльність Летичівської бібліотеки 

для дітей. 

 4.1. Майно Летичівської бібліотеки для дітей є спільною власністю 

Летичівської селищної ради , яке закріпляється за установою на підставі 

договору з Засновником з правом оперативного управління. 

 4.2. Основним джерелом фінансування Летичівської публічної бібліотеки є 

кошти Летичівської селищної ради. 

 4.3. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок: 

 • коштів фізичних та юридичних осіб;  

• коштів, одержаних бібліотечними підрозділами від господарської 

діяльності; 

 • надання бібліотечними підрозділами додаткових платних послуг;  

• пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.  

4.4. Розмір коштів, що надходять до додаткових джерел, не підлягають 

обмеженню, не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не 

враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний 

рік і повинні використовуватися виключно на здійснення статутної діяльності 

Летичівської  бібліотеки для дітей. 

 4.5. Летичівська районна бібліотека для дітей  зобов’язана ефективно 

використовувати майно, забезпечувати охорону та використання майна за 

цільовим призначенням. Не допускати погіршення технічного стану майна (за 

винятком нормативного зносу в процесі експлуатації).  

V. Порядок внесення змін до Статуту 



5.1.Зміни та доповнення до Статуту Летичівської бібліотеки для дітей 

затверджуються сесією  Летичівської селищної ради в тому ж порядку, що і сам 

Статут.  

5.2.Цей Статут впроваджується в дію з моменту його державної реєстрації 

відповідно до законодавства України.  

VІ. Реорганізація та ліквідація Летичівської  бібліотеки для дітей 

 6.1.Діяльність Летичівської бібліотеки для дітей припиняється в результаті 

передання її  майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – 

правонаступникам, або в результаті ліквідації за рішенням власника. 

6.2.Ліквідація Летичівської  бібліотеки для дітей  здійснюється ліквідаційною 

комісією, яка утворюється відповідно до чинного законодавства. 

 6.3. При припиненні діяльності Летичівської бібліотеки для дітей: 

6.3.1.Звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав і інтересів 

відповідно до трудового законодавства України. 

 6.3.2.Кошти та майно, що залишилися після задоволення потреб кредиторів, 

використовуються за вказівкою власника. 

 6.3.3.Печатка та штампи знищуються згідно чинного законодавства, 

документи з обліку кадрів передаються правонаступнику, а в разі його 

відсутності – в органи Держархіву.  

 

 

 

           Селищний голова                                              Тисячний І. І 
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І. Загальні положення 

1.1. Летичівська публічна бібліотека Летичівської селищної ради (далі – 

Летичівська публічна бібліотека)  є загальнодоступною, інформаційною і 

культурно – просвітницькою установою, основною метою діяльності якої, - є 

забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування населення Летичівської селищної ради на 

основі широкого доступу до фондів бібліотеки на виконання діючого 

законодавства України. 

1.2. Летичівська публічна бібліотека здійснює свою діяльність відповідно до 

Конституції України, Закону України “Про культуру”, Закону України «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу», Господарського кодексу України, цього 

Статуту, правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, 

наказів Міністерства культури і туризму України, наказів управління культури, 

національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, наказів відділу 

культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради. 

1.3. Засновником Летичівської публічної бібліотеки є Летичівська селищна 

рада. Юридична адреса: 31500 смт. Летичів, вул. Соборна,16 , тел.(03857)2-02-

15, E-mail - letychivrada@ukr.net  

1.4. Летичівська центральна районна бібліотека Летичівської районної ради 

Хмельницької області перейменована в Летичівську публічну бібліотеку 

Летичівської селищної ради, у зв’язку з цим є її правонаступником. 

1.5. Летичівський публічна бібліотека має статус комунального 

неприбуткового закладу,  підпорядкований Летичівській селищній раді. 

Юридична адреса: 31500 Хмельницька область, Летичівський район, смт. 

Летичів, вул.Соборна, 14, тел.(03857)9-16-99, E-mail: kultura_let.rb@ukr.net  

1.6. З питань, віднесених до повноважень відділу культури, національностей 

та релігій Летичівської селищної ради, координацію діяльності Летичівської 

публічної бібліотеки здійснює вищезазначений відділ. 

1.7. Летичівська публічна бібліотека є юридичною особою, фінансується з 

бюджету Летичівської селищної ради, користується правами та виконує 

обов’язки, пов’язані з її діяльністю. 

1.8. Майно Летичівської публічної бібліотеки знаходиться у спільній  

власності територіальних громад сіл, селищ Летичівської селищної ради і 

належить Летичівській публічній бібліотеці на правах оперативного 

управління. 

1.9. Летичівська публічна бібліотека має право здійснювати господарську 

діяльність у відповідності з законодавством України. 
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1.10. Документація Летичівської публічної бібліотеки ведеться у 

відповідності із зразками, затвердженими Міністерством культури, 

національностей та релігії  України. 

1.11. Звітність Летичівської публічної бібліотеки подається у відповідності з 

вимогами Державного комітету статистики України. 

1.12. Перенайменування та ліквідація Летичівської публічної бібліотеки 

можливі у порядку, передбаченому законодавством України. 

1.13. Статут Летичівської публічної бібліотеки може бути переглянутий 

цілком або частково, у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або 

нормативних документів, що регламентують його діяльність та у разі потреби. 

ІІ. Мета, завдання та предмет діяльності Летичівської публічної 

бібліотеки. 

2.1. Для здійснення своєї мети Летичівська публічна бібліотека: 

• організовує інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів, 

забезпечує вільний доступ до інформації, знань, культури; 

• формує, зберігає та надає найбільш повне зібрання документів; 

• організовує взаємовикористання  бібліотечних ресурсів; 

• надає методичну допомогу сільським бібліотекам Летичівської селищної 

ради та забезпечує взаємодію цих бібліотек; 

• бере участь у розробці та реалізації державних і регіональних програм у 

межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створенні 

інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну 

даних. 

2.2. Предметом діяльності Летичівської публічної бібліотеки є: 

• формування та обробка бібліотечних фондів; 

• створення довідково-пошукового апарата на традиційних та електронних 

носіях; 

• організація бібліотечного, інформаційного, довідково-бібліографічного 

обслуговування користувачів; 

• інформаційно-методичне забезпечення розвитку сільських бібліотек, які 

надають послуги користувачам; 

2.3. Летичівська публічна бібліотека здійснює основні види діяльності: 



• надання користувачам бібліотеки інформації про склад бібліотечних фондів 

через систему каталогів та інші форми бібліотечного інформування; 

• надання консультативної допомоги у пошуку та виборі джерел інформації; 

• видача у тимчасове користування документів з бібліотечних фондів; 

• видача користувачам бібліотеки документів або їх копій по 

міжбібліотечному абонементу з інших бібліотек; 

• організація роботи клубів та об’єднань за інтересами, організація та 

проведення вечорів, конференцій, конкурсів, презентацій та інших культурних 

акцій; 

• крім основних безкоштовних послуг, надання користувачам додаткових 

платних послуг у порядку передбаченому законодавством. 

2.4. Летичівська публічна бібліотека має право: 

• затверджувати, за згодою засновника, загальні Правила користування 

районною об’єднаною бібліотекою; 

• поповнює свій фонд шляхом комплектування в порядку встановленому 

чинним законодавством України; 

• здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів у порядку, 

визначеному Міністерством культури України; 

• забезпечує збереження бібліотечних фондів на усіх видах носіїв інформації 

шляхом створення необхідних умов зберігання і здійснення контролю за їх 

збереженням та використанням. 

• самостійно визначати зміст та конкретні форми своєї роботи відповідно 

мети та завдання, що вказані у даному Статуті; 

• самостійно вилучати та реалізовувати документи зі своїх фондів відповідно 

до нормативно-правових актів; 

• за згодою власника встановлювати пільги для окремих категорій 

користувачів об’єднаної бібліотеки; 

• визначати види та розміри компенсацій шкоди, заподіяної користувачами 

бібліотеки; 

• здійснювати у встановленому порядку співробітництво з сільськими 

бібліотеками, іншими установами і організаціями, вести міжнародний 

документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у 

реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та 

програм розвитку бібліотечної справи; 



• здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному 

законодавством; 

• здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, 

яка не суперечить діючому законодавству України. 

2.5. Летичівська публічна бібліотека зобов’язана: 

• належним чином виконувати свої зобов’язання згідно чинного 

законодавства України; 

• звітувати перед засновником та користувачами у порядку, передбаченому 

чинним законодавством; 

• вести облік бібліотечного фонду відповідно «Інструкції з обліку 

документів, що знаходяться в бібліотечних фондах», затвердженої 

Міністерством культури і туризму України. Забезпечувати збереження 

бібліотечного фонду та його ефективне використання. 

ІІІ. Управління Летичівської публічної бібліотеки. 

3.1.Управління Летичівської публічної бібліотеки здійснюється на основі 

поєднання прав власника і принципів самоврядування трудового колективу. 

3.2. З питань, віднесених до повноважень відділу культури національностей 

та релігій Летичівської селищної ради, координацію діяльності Летичівської 

публічної бібліотеки здійснює вищезазначений відділ. 

3.3.Керівництво Летичівської публічної бібліотеки здійснює директор. 

3.4. Призначення та звільнення директора Летичівської публічної бібліотеки 

здійснюється відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р.  

3.5.Директор Летичівської публічної бібліотеки організовує роботу закладу 

та несе персональну відповідальність за його діяльність. 

3.6. Директор Летичівської публічної бібліотеки відповідно до Статуту в 

межах своєї компетентності від імені комунальної установи: 

• представляє її інтереси у відносинах з юридичними та фізичними особами; 

• заключає договори, в тому числі трудові, згідно чинного законодавства 

України; 

• користується правом розпоряджатися коштами за цільовим призначенням; 



• здійснює прийом, звільнення та переміщення працівників згідно з 

законодавством про працю; 

• самостійно призначає керівників структурних підрозділів, розподіляє 

обов’язки між ними; 

• видає накази та дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників; 

• затверджує посадові обов’язки працівників; встановлює надбавки, доплати, 

премії працівникам, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення 

відповідно до чинного законодавства; 

• несе персональну відповідальність за результати фінансово-господарської 

діяльності бібліотеки. 

ІV. Майно та фінансово-господарська діяльність Летичівської публічної 

бібліотеки. 

4.1. Майно Летичівської публічної бібліотеки є спільною власністю 

Летичівської селищної ради , яке закріпляється за установою на підставі 

договору з Засновником  з правом оперативного управління. 

4.2. Основним джерелом фінансування Летичівської публічної бібліотеки є 

кошти Летичівської селищної ради. 

4.3. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок:  

• коштів фізичних та юридичних осіб; 

• коштів, одержаних бібліотечними підрозділами від господарської 

діяльності; 

• надання бібліотечними підрозділами  додаткових платних послуг; 

• пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством. 

4.4. Розмір коштів, що надходять до додаткових джерел, не підлягають 

обмеженню, не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не 

враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний 

рік і повинні використовуватися виключно на здійснення статутної 

діяльності Летичівської публічної бібліотеки. 

4.5. Летичівська публічна бібліотека зобов’язана ефективно використовувати 

майно, забезпечувати охорону та використання майна за цільовим 

призначенням. Не допускати погіршення технічного стану майна (за винятком 

нормативного зносу в процесі експлуатації). 

V. Порядок внесення змін до Статуту 



5.1.Зміни та доповнення до Статуту Летичівської публічної бібліотеки 

затверджуються Летичівською селищною радою в тому ж порядку, що і сам 

Статут. 

5.2.Цей Статут впроваджується в дію з моменту його державної реєстрації 

відповідно до законодавства України. 

VІ. Реорганізація та ліквідація Летичівської публічної бібліотеки 

6.1.Діяльність Летичівської публічної бібліотеки припиняється в результаті 

передання його майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – 

правонаступникам, або в результаті ліквідації за рішенням власника.  

6.2.Ліквідація Летичівської публічної бібліотеки здійснюється ліквідаційною 

комісією, яка утворюється відповідно до чинного законодавства.  

6.3. При припиненні діяльності Летичівської публічної бібліотеки: 

6.3.1.Звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав і інтересів 

відповідно до трудового законодавства України. 

6.3.2.Кошти та майно, що залишилися після задоволення потреб кредиторів, 

використовуються за вказівкою власника. 

6.3.3.Печатка та штампи знищуються згідно чинного законодавства, 

документи з обліку кадрів передаються правонаступнику, а в разі його 

відсутності - в органи Держархіву. 

 

   Селищний голова                                                          Тисячний І. І. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9  

До рішення сесії Летичівської 

селищної ради 
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П О Г О Д Ж Е Н О 

 

В.о. начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської 

селищної ради 

 

______________М.В.Маринюк 

 

"___"___________2017року 

м.п. 

              З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

 

рішенням  Летичівської селищної  ради 

від "___" _________2017 року №___ 

 

Селищний голова                     

_____________________І.І.Тисячний 

 

"___"___________2017 року 

м.п. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу Летичівський навчально-виховний комплекс №1 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Летичівської селищної ради Хмельницької 

області (далі заклад або комплекс).  

Повна назва закладу: Летичівський навчально-виховний комплекс №1 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Летичівської селищної ради Хмельницької 

області. 

Скорочена назва закладу: - Летичівський  НВК № 1 “ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей». 

Летичівський  НВК № 1 “ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» як опорний заклад освітнього округу 

діє в складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та ліцею (10-11 класи) з профілями: 

фізико-математичним, біолого-хімічним, історичним, філологічним, що забезпечує науково-

теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей. 

У структуру опорного закладу входять філії:  

             Бохнянська загальноосвітня школа І- ступеня, Летичівської селищної ради , 

Хмельницької області; 

Повна назва філії: Бохнянська філія Летичівського навчально-виховного комплексу 

№1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Летичівської селищної ради Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження:  31545, с. Бохни, вул. Гагаріна,10. 

Грушковецька загальноосвітня школа І- ступеня, Летичівської селищної ради , 

Хмельницької області; 

Повна назва філії: Грушковецька філія Летичівського навчально-виховного комплексу 

№1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Летичівської селищної ради Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження: 31544, с. Грушківці, вул. Печенюка, 35\1. 

Козачківська загальноосвітня школа І- ступеня, Летичівської селищної ради , 

Хмельницької області; 

Повна назва філії: Козачківська філія Летичівського навчально-виховного комплексу 

№1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Летичівської селищної ради Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження: 31546, с. Козачки, вул. Першотравня, 24 

Філії  не мають статусу юридичної особи, самосійного балансу, рахунку в установах 

банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Філії діють згідно Положення про філію 

Летичівського навчально-виховний комплекс №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

ліцей», Летичівської селищної ради Хмельницької області. 

Летичівський навчально-виховний комплекс №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-ліцей» як опорний заклад є правонаступником Бохнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, Грушковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,  Козачківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, які були припиненні в результаті реорганізації 

шляхом приєднання до опорного закладу. 

1.2. Юридична адреса закладу: 31500, смт Летичів, провулок  Шкільний, 5  

тел. 9-14-03, Летичівський район, Хмельницька  область. 

1.3.  Засновником  закладу відповідно до рішення сесії Летичівської селищної ради від 

26.07.2016 року №1 є Летичівська селищна рада Хмельницької області. 

Місцезнаходження: Летичівська селищна рада, 315000, Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул.. Соборна, б.16 код ЄДРПОУ - 04404548. 

            1.4.  Заклад має статус комунального закладу, утримується за рахунок коштів 

селищного бюджету і є неприбутковим. 



1.5. Заклад  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї 

компетенції передбаченої законодавством України та власним Статутом. Має печатку, 

кутовий штамп, бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний номер. 

1.6. Летичівський навчально-виховний комплекс №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – ліцей» має у своєму складі: 

І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки); 

ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років); 

ІІІ ступінь – старша школа ( 10 – 11 класи – термін навчання 2 роки). 

1.7. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.8. Головними завданнями закладу  є: 

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до 

профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, 

забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від 

місця їх проживання; 

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх 

модернізації 

забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої 

до професійного самовизначення;  

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 

виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів 

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

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 

1.9. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України 

“Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну 

освіту”, “Про місцеве самоврядування”, Концепцією профільного навчання у старшій школі, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.09 № 854, Положенням 

про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.10 № 778, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.00 № 552, 

Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.10 № 777 та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 

навчальних закладів та установ та власним Статутом. 

1.10. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

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

наукової діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.11. У  закладі мовою  навчання є українська мова.  

1.12. Заклад має право: 



визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням із відділом освіти, молоді і спорту Летичіської селищної ради; 

 дистанційне, індивідуальне, навчання екстернам організовувати в порядку 

визначення МОН України; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

навчально-виховного процесу; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і 

фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

буди власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним Статутом; 

здійснювати самостійну видавничу діяльність науково-методичної навчальної 

літератури, експрес інформації тощо; 

встановлювати власну символіку та атрибутику. 

1.13. У закладі створюються та функціонують методичні осередки, що забезпечують 

професійний ріст педагогічних працівників відповідно до вимог часу та законодавства: 

науково- методична рада, методичні об’єднання вчителів – предметників, психолого – 

педагогічна служба та ін . 

1.14. Медичне обслуговування учнів закладу та відповідні умови для його організації  

забезпечуються засновником і здійснюється медичним працівником, що входить до штатного 

розпису. 

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

II.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу та визначаються 

перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою комплексу. 

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий 

навчальний план закладу, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених 

та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини 

і визначенням профілю навчання. Робочі навчальні плани філій додаються до робочого 

навчального плану закладу. 

      Робочий навчальний план закладу погоджується радою закладу, педагогічною радою  і 

затверджується відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають 

програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки 

України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби 

навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти 

на рівні державних стандартів. 

2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. 



2.5 Зарахування учнів до закладу здійснюється відповідно до Правил прийому учнів до 

закладу, до загальноосвітніх класів - за наказом директора на підставі особистої заяви ( для 

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх змінюють), а також свідоцтва про народження 

 ( копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявність рівня освіти.  
Учні загальноосвітньої школи можуть зараховуватись у будь-який клас закладу за 

наявності вільних місць. До ліцейних та перших класів, що діють відповідно до проекту 

«Інтелект України» -  після конкурсного відбору. Мікрорайон для закладу не встановлюється.  

Учні зараховуються до нього незалежно від місця проживання. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого 

навчального закладу. Переведення учня до іншої школи здійснюється за наявності довідки з 

цієї школи та особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки 

України. 

За учнями, які навчаються в закладі, зберігається право  переходу до відповідного класу 

загальноосвітньої школи згідно із заявами, завіреними директором закладу. 

2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюється  

закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття 

розпочинаються з 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальний рік поділяється на ІІ семестри. 

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім 

випадків передбачених законодавством України). 

2.8. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинні 

становити менше як 30 календарних днів.  

2.9. Тривалість уроків у закладі та загальноосвітній школі становить 45 хвилин, для учнів  
1 загальноосвітнього класу – 35 хв., 2-4 класу – 40 хв. Зміна тривалості уроків допускається за 

погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради та Управлінням 

Держпродспоживслужби в Летичвському районі. 
Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації 

активного відпочинку і харчування учнів, але не менше, як 10 хвилин, великої перерви не 

менше - 20 хвилин. Кількість великих перерв визначається режимом роботи закладу. 

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що 

складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, 

погоджується радою і затверджується директором. Тижневий режим роботи затверджується у 

розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять,  у закладі 

проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові, секційні  та інші позакласні 

заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх 

інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.  

2.11. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-9 класів за бажанням їхніх 

батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  бази,  

педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи 

продовженого дня. 

          Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється 

наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 

2.12.У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої 

системи оцінювання досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань. Оцінка з поведінки не 

виставляється. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) 

відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

2.13. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома 

учнів класним керівником, головою атестаційної комісії. 

2.14. Порядок переведення і випуск учнів визначається Порядком  переведення учнів 

(вихованців) загальноосвітнього закладу до наступного класу, затвердженого наказом 



Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369. 

2.15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 

навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихо-ванців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.12.2014 р. № 1547 та зареєстровано Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за № 

157/26602. 

2.16. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ про 

освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; основної школи - свідоцтво про 

базову загальну середню освіту; по закінченні школи III ступеня - атестат про повну 

загальну середню освіту. 

2.17. За успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватись Похвальним Листом, а випускники 

старшої школи - Похвальною Грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, 

медалями: золотою „За особливі успіхи в навчанні” або срібною „За успіхи в навчанні”. За 

відмінні успіхи в навчанні випускники II ступеня одержують свідоцтва про базову середню 

освіту з відзнакою. Порядок відзначення встановлюється МОН України. 

За успіхи в навчанні учні  рішенням ради закладу можуть нагороджуватися 

грошовими преміями, грамотами і т.п. 

2.18. Учні закладу залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, 

різних видів суспільно - корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, 

вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 
2.19. У навчально-виховному процесі використовуються такі основні форми 

організації дітей: заняття, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова та ін..), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та 

розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, 

індивідуально, залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного 

забезпечення закладу.  

2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються 

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: 

учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, обслуговуючий 

персонал та інші спеціалісти, батьки (особи, які їх замінюють). 

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

3.3  Учні мають право на: 

вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором,  позашкільних та 

позакласних занять; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу; 

доступ до інформації з усіх галузей знань;          

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках,  конкурсах тощо; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь в обговоренні і внесення власних пропозиції щодо організації навчально-

виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 



участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, 

групах за інтересами тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

3.4. Учні зобов'язані: 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний  рівень; 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу; 

брати участь у чергуванні згідно із графіком, розробленим дирекцією або органом 

учнівського самоврядування; 
дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 
бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;       

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним 

законодавством; 

           зберігати шкільне приміщення, майно, приладдя, нести відповідальність аж до 

повного відшкодування збитків, викликаних навмисними або ненавмисними діями; 

дотримуватися встановленої форми одягу, мати охайний зовнішній вигляд; брати участь у 

самообслуговуванні та суспільно - корисній праці з урахуванням віку, статті, фізичних 

можливостей. 

дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.5. Педагогічними працівниками закладу  можуть бути особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної 

підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я, який дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 

3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та техпрацівників, 

інші питання реалізації трудових відносин регулюються законодавством України про працю, 

Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на: 

     захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для 

здоров’я учнів (вихованців); 

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного 

процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 

     позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 

участь у роботі органів громадського самоврядування; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному 

законодавством України; 

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України. 

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 



забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу закладу; 

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати 

вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і 

політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

співпрацювати з батьками або особами, які їх замінюють, із питань навчання, 

тренування і виховання учнів. 

3.9. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України  № 930 від 06.10.2010р. із змінами наказ МОНУ №1473 від 20.12.2011р. 

 3.10. До працівників, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього 

розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору 

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються 

заходи стягнення відповідно до трудового законодавства. 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:  

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського 

самоврядування; 

звертатись до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів  громадського 

самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування    

закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання; 

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

 3.13. Представники громадськості  зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника  

закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм 



фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

4.1. Управління закладом здійснюється Летичівською селищною радою та відділом 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

4.2. До компетенції Летичівської селищної ради належить: 

внесення змін до Статуту; 

розпорядження основними засобами закладу; 

прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу; 

надання дозволу на списання основних засобів; 

прийняття рішення про припинення діяльності закладу, його ліквідацію, затвердження 

ліквідаційного балансу. 

4.3. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Директором може 

бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або 

магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років. 

             4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відповідно 

до  Порядку  призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ,  закладів,  

організацій, що належать до комунальної форм власності Летичівської селищної ради, 

затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради від  31.08.2017 року № 21. 

4.5. Заступники директора призначаються і звільняються з посади начальником 

відділом освіти, молоді та спорт за поданням директора закладу. 
 Призначення та звільнення  завідувачів філій здійснюється директором закладу за 

погодженням з начальником  відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради з 

дотриманням чинного законодавства. 

4.6. Директор вирішує всі питання діяльності закладу з урахуванням обмежень, 

передбачених цим Статутом.  

4.7. Директор  закладу: 

призначає педагогічних  працівників закладу та його філій за погодженням з 

начальником  відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради; 

призначає та звільняє адміністративно – господарський персонал; 

забезпечує статутну діяльність закладу; 

встановлює надбавки за інтенсивність праці, результативність роботи, за високі 

досягнення в роботі, виконання особливо важливих робіт та завдань, відповідно до чинного 

законодавства; 

встановлює розмір премій, винагород, доплат на умовах, передбачених колективним 

договором; 

укладає від імені закладу угоди з юридичними та фізичними особами, представляє 

його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях; 

дає відповіді на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним 

законодавством; 

координує співпрацю з територіальними органами та іншими навчальними закладами; 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень 

учнів у навчанні; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

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

проведення виховної роботи; 



забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення 

творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, 

навчально-дослідними ділянками; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами 

державної виконавчої влади тощо; 

виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.  

4.8. Вищим  органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори 

трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини 

працівників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Власник. 

4.9. Загальні збори: 

обговорюють та пропонують зміни до Статуту; 

щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету; 

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

заслуховують звіт директора і голови ради закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської 

діяльності  закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників. 

4.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом та підписується 

головуючим та секретарем. 

4.11. У період між загальними зборами діє рада  закладу. 

4.11.1. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль педагогічного і учнівського 

колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-

виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом. 

4.11.2. Основними завданнями ради закладу є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та 

сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

створення належного педагогічного клімату в закладі; 



сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів 

(вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення 

процесу навчання та виховання учнів (вихованців); 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння 

пошуку, підтримки   обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом з 

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.11.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, 

учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й 

загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  закладу. Рішення 

про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно 

загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше 

ніж на третину. 

4.11.4. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

4.11.5. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з 

ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

4.11.6. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні 

не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови 

ради. 

4.11.7. Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  закладу,  

доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу з 

рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу 

комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, 

профспілкового комітету  закладу. 

4.11.8. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради 

може бути членом педагогічної ради. Головою ради  не можуть  бути  директор та його 

заступники. 

4.11.9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові 

комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. 

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

діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням 

оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.11.11. Рада закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення 

іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює 

контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; 

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення на свідоцтво про 

базову загальну середню «з відзнакою», до нагородження учнів Похвальними Листами «За 



високі досягнення у навчанні»  та Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

визначенні окремих предметів»; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів 

варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів 

(вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань 

навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 

пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 

процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 

та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями 

(вихованцями); 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає 

рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 

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

побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями 

(вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів 

(вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад 

комісій та  зміст їх роботи визначаються радою. 

4.12. У закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна 

рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної 

середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої 

громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, 

закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання 

учнів (вихованців) у закладі; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних 

працівників; 

вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 



запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників  закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

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

4.13.2. Піклувальна рада формується у складі семи осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. У випадках, коли 

хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце 

обирається інша особа. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу. 

4.13.3. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається 

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

можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. 

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

двох третин її членів. 

4.13.5. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

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

загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.13.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також 

обираються заступник та секретар. 

4.13.8. Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 

віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

4.13.9. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, загальних зборів 

пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, 

культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу; 

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  

закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

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

метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

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

учнівського самоврядування. 

4.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором закладу і затверджується відповідним органом управління 

освітою. 

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового 

окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим 



навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

законодавства про працю. 

4.15. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — 

педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу. 

4.16. Педагогічна  рада  розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, 

планування та режиму роботи закладу; 

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

морального та матеріального заохочення  учнів (вихованців) та працівників закладу. 

4.17. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб 

закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути 

менше чотирьох разів на рік. 

4.18. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 
 

5.1.  Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у  балансі закладу. 

5.2. Майно закладу є власністю Летичівської селищної ради  і закріплене за закладом 

на правах  оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і Статуту  закладу.  

5.3. Заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими 

природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані 

закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із 

навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також 

спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, приміщення для інженерно-

технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження 

тощо. 

5.6. Відповідно до рішення органу державної виконавчої влади заклад має земельну 

ділянку, де розміщуються  спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна 

ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснюється відповідно до його 

річного бюджету .  

6.2. Джерелами формування кошторису закладу є:  

кошти місцевого бюджету; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень від здачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 



благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші позабюджетні надходження не 

заборонені чинним законодавством. 

6.3. В закладі може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів 

засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне 

утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього 

закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується 

директором закладу. 

Облік і використання позабюджетних коштів та фонду загального обов’язкового 

навчання здійснюються цим  закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі 

рішення ради  закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.   

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового 

навчання  здійснюють   Летичівська селищна рада та відділ освіти, молоді та спорту.    

Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні 

ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або 

фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально-побутових умов колективу.  

6.4 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. 

Бухгалтерський облік здійснюється в закладі самостійно або через централізовану 

бухгалтерію. 

Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства. 

6.5. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. 

6.6. Вартість платних послуг встановлюються згідно з чинним законодавством і 

розрахунків бухгалтерії закладу (органу управління освітою). 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі 

зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

 8.1. Державний контроль за діяльністю о закладу здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна 

інспекція навчальних закладів, Власник та відповідний орган управління освітою. 

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що 

проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, 

пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 



визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. 

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

8.5. Контроль за ефективним використанням та зберіганням майна закладу здійснює 

Летичівська селищна рада або уповноважений нею орган управління. 

 

ІХ. РЕОГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Засновник. 

9.2. Реорганізація  закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у 

випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом. 

9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

Засновнику. 

9.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних 

закладів. 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням сесії Летичівської селищної  

ради. 

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                І.І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 10  

До рішення сесії Летичівської 

селищної ради 

від 28.09.2017р. №7                                                                                      
 

П О Г О Д Ж Е Н О 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської 

селищної ради 

 

_____________М.В.Маринюк 

 

"___"___________2017 року 

м.п. 

              З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

 

рішенням  Летичівської селищної  

ради 

від "___" _______2017 року №___ 

 

Селищний голова   

_______________ І.І. Тисячний                                 

 

"___"___________2017  року 

м.п. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія» Летичівської селищної ради Хмельницької області перейменований з 

Летичівського навчально-виховного комплексу №2 «Дошкільний навчальний заклад - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»  створений відповідно до  рішення XIV сесії 

Летичівської  селищної ради  сьомого скликання від 31.08.2016 року №18 та є 

правонаступником всіх його прав та зобов’язань,знаходиться у комунальній формі власності, 

утримується за рахунок коштів селищного бюджету і є неприбутковим. 
 

Повна назва закладу: Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Летичівської селищної ради Хмельницької 

області. 

 

Скорочена назва закладу: Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІст.-гімназія». 

 

1.2. Юридична адреса закладу: 31500 Хмельницька область, Летичівський район, смт. 

Летичів, вул. Огієнка, 1, (на підставі рішення восьмої сесії Летичівської селищної ради 

сьомого скликання від 30.05.2016 року № 25). 

 

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад( далі-навчальний заклад) є юридичною 

особою, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції 

передбаченої законодавством України та власним Статутом. Має печатку, кутовий штамп, 

бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний номер. 

 

1.4.  Засновником   навчального закладу є Летичівська селищна рада Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження: Летичівська селищна рада, 315000, Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул.. Соборна, б.16 код ЄДРПОУ - 04404548. 

      

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.6. Головними завданнями закладу  є: 

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до 

профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, 

забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від 

місця їх проживання; 

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх 

модернізації 

забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої 

до професійного самовизначення;  

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 



виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів 

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

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 

1.7. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України 

“Про освіту ”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну 

освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Концепцією профільного навчання у 

старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.09 № 

854, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778, Положенням про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.11.00 № 552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 777 та іншими нормативно-правовими актами, що 

регулюють діяльність навчальних закладів та установ та власним Статутом. 

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

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

наукової діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.10.У  навчальному закладі визначена  українська мова навчання .  

Летичівський НВК №2  має у своєму складі: 

І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки); 

ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років); 

ІІІ ступінь – старша школа ( 10 – 11 класи – термін навчання 2 роки). 

1.11. Навчальний заклад має право: 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням із відділом освіти, молоді і спорту Летичіської селищної ради; 

 дистанційне, індивідуальне, навчання екстернам організовувати в порядку 

визначення МОН України; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

навчально-виховного процесу; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і 

фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 



буди власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним Статутом; 

здійснювати самостійну видавничу діяльність науково-методичної навчальної 

літератури, експрес інформації тощо; 

встановлювати власну символіку та атрибутику. 

1.12. У закладі створюються та функціонують методичні осередки, що забезпечують 

професійний ріст педагогічних працівників відповідно до вимог часу та законодавства: 

науково- методична рада, методичні об’єднання вчителів – предметників, психолого – 

педагогічна служба та ін . 

1.13. Медичне обслуговування учнів закладу та відповідні умови для його організації  

забезпечуються засновником і здійснюється медичним працівником, що входить до штатного 

розпису. 

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

II.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу та визначаються 

перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу. 

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий 

навчальний план закладу, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених 

та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини 

і визначенням профілю навчання. 

      Робочий навчальний план закладу погоджується радою закладу, педагогічною радою  і 

затверджується відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.                                                      
 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим 

роботи. 

 2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно 

добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття 

освіти на рівні державних стандартів. 

 2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. 

 2.5 Зарахування учнів до закладу здійснюється відповідно до Правил прийому учнів до 

закладу, до загальноосвітніх класів - за наказом директора на підставі особистої заяви ( для 

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх змінюють), а також свідоцтва про народження 
 ( копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявність рівня освіти.  

Учні загальноосвітньої школи можуть зараховуватись у будь-який клас закладу за 

наявності вільних місць. До  гімназійних  та перших класів, що діють відповідно до проекту 

«Інтелект України» -  після конкурсного відбору. Мікрорайон для закладу не встановлюється.  

Учні зараховуються до нього незалежно від місця проживання. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого 

навчального закладу. Переведення учня до іншої школи здійснюється за наявності довідки з 

цієї школи та особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки 

України. 

За учнями, які навчаються в закладі, зберігається право  переходу до відповідного класу 

загальноосвітньої школи згідно із заявами, завіреними директором закладу. 

 2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-9 класів за бажанням 

їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  

бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи 

продовженого дня. 



          Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється 

наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 

                  2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  

встановлюється  закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. 

Навчальні заняття розпочинаються з 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня 

наступного року. Навчальний рік поділяється на ІІ семестри. 

         2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється 

(крім випадків передбачених законодавством України). 

            2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинні 

становити менше як 30 календарних днів.  

2.10. Тривалість уроків у закладі та загальноосвітній школі становить 45 хвилин, для 

учнів 1 загальноосвітнього класу – 35 хв., 2-4 класу – 40 хв. Зміна тривалості уроків 

допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

та Управлінням Держпродспоживслужби в Летичвському районі. 
Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації 

активного відпочинку і харчування учнів, але не менше, як 10 хвилин, великої перерви не 

менше - 20 хвилин. Кількість великих перерв визначається режимом роботи закладу. 

 2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом 

уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних 

вимог, погоджується радою і затверджується директором. Тижневий режим роботи 

затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних 

занять,  у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові, секційні  та інші 

позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення 

освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

 2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається 

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

 2.13.У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 

діючої системи оцінювання досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань. Оцінка з 

поведінки не виставляється. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) 

відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

 2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником, головою атестаційної комісії. 

 2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  

Інструкцією про переведення  учнів (вихованців) загальноосвітнього закладу до наступного 

класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369. 

 2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 

навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихо-ванців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстровано Міністерством юстиції України 

14.02.2015 р. за № 157/26602. 

 2.17. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ 

про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; основної школи - свідоцтво про 

базову загальну середню освіту; по закінченні школи III ступеня - атестат про повну 

загальну середню освіту. 

 2.18. За успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватись Похвальним Листом, а 



випускники старшої школи - Похвальною Грамотою „За особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів”, медалями: золотою „За особливі успіхи в навчанні” або срібною „За 

успіхи в навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники II ступеня одержують 

свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Порядок відзначення встановлюється 

МОН України. 

За успіхи в навчанні учні  рішенням ради закладу можуть нагороджуватися 

грошовими преміями, грамотами і т.п. 

2.19. Учні закладу залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, 

різних видів суспільно - корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, 

вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 
2.20. У навчально-виховному процесі використовуються такі основні форми 

організації дітей: заняття, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова та ін..), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та 

розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, 

індивідуально, залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного 

забезпечення закладу.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: 

учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, обслуговуючий 

персонал та інші спеціалісти, батьки (особи, які їх замінюють). 

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

3.3  Учні мають право на: 

вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором,  позашкільних та 

позакласних занять; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу; 

доступ до інформації з усіх галузей знань;          

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках,  конкурсах тощо; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь в обговоренні і внесення власних пропозиції щодо організації навчально-

виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, 

групах за інтересами тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

3.4. Учні зобов'язані: 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний  рівень; 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу; 

брати участь у чергуванні згідно із графіком, розробленим дирекцією або органом 

учнівського самоврядування; 
дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;       

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним 

законодавством; 

           зберігати шкільне приміщення, майно, приладдя, нести відповідальність аж до 



повного відшкодування збитків, викликаних навмисними або ненавмисними діями; 

дотримуватися встановленої форми одягу, мати охайний зовнішній вигляд; брати участь у 

самообслуговуванні та суспільно - корисній праці з урахуванням віку, статті, фізичних 

можливостей. 
дотримуватися правил особистої гігієни. 
3.5. Педагогічними працівниками закладу  можуть бути особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної 

підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я, який дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 

3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та техпрацівників, 

інші питання реалізації трудових відносин регулюються законодавством України про працю, 

Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на: 

     захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для 

здоров’я учнів (вихованців); 

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного 

процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 

     позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 

участь у роботі органів громадського самоврядування; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному 

законодавством України; 

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України. 

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу закладу; 

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати 

вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і 

політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 



співпрацювати з батьками або особами, які їх замінюють, із питань навчання, 

тренування і виховання учнів. 

3.9. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України  № 930 від 06.10.2010р. із змінами наказ МОНУ №1473 від 20.12.2011р. 

 3.10. До працівників, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього 

розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору 

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються 

заходи стягнення відповідно до трудового законодавства. 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:  

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського 

самоврядування; 

звертатись до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів  громадського 

самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування    

закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання; 

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

 3.13. Представники громадськості  зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника  

закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм 

фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

4.1. Управління закладом здійснюється Летичівською селищною радою та відділом 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

4.2. До компетенції Летичівської селищної ради належить: 

внесення змін до Статуту; 

розпорядження основними засобами закладу; 

прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу; 

надання дозволу на списання основних засобів; 

прийняття рішення про припинення діяльності закладу, його ліквідацію, затвердження 

ліквідаційного балансу. 

            4.3. Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. 

4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відповідно 

до  Порядку  призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 



організацій, що належать до комунальної форм власності Летичівської селищної ради, 

затвердженого рішенням сесії  Летичівської селищної ради від  31.08.2017 року № 21. 

4.5. Заступники директора призначаються і звільняються з посади начальником 

відділом освіти, молоді та спорт за поданням директора закладу. 
4.6. Директор вирішує всі питання діяльності закладу з урахуванням обмежень, 

передбачених цим Статутом.  

4.7. Директор  закладу: 

призначає та звільняє адміністративно – господарський персонал; 

забезпечує статутну діяльність закладу; 

встановлює надбавки за інтенсивність праці, результативність роботи, за високі 

досягнення в роботі, виконання особливо важливих робіт та завдань, відповідно до чинного 

законодавства; 

встановлює розмір премій, винагород, доплат на умовах, передбачених колективним 

договором; 

укладає від імені закладу угоди з юридичними та фізичними особами, представляє 

його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях; 

дає відповіді на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним 

законодавством; 

координує співпрацю з територіальними органами та іншими навчальними закладами; 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень 

учнів у навчанні; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

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

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення 

творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, 

навчально-дослідними ділянками; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами 

державної виконавчої влади тощо; 

виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.  

4.8. Вищим  органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори 

трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 



Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини 

працівників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Власник. 

4.9. Загальні збори: 

обговорюють та пропонують зміни до Статуту; 

щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету; 

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

заслуховують звіт директора і голови ради закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської 

діяльності  закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників. 

4.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом та підписується 

головуючим та секретарем. 

4.11. У період між загальними зборами діє рада закладу. 

4.11.1. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль педагогічного і учнівського 

колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-

виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом. 

4.11.2. Основними завданнями ради закладу є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та 

сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

створення належного педагогічного клімату в закладі; 

сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів 

(вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення 

процесу навчання та виховання учнів (вихованців); 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння 

пошуку, підтримки   обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом з 

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.11.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, 

учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й 

загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  закладу. Рішення 

про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно 

загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше 

ніж на третину. 

4.11.4. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

4.11.5. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з 

ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради. 



4.11.6. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні 

не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови 

ради. 

4.11.7. Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  закладу,  

доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу з 

рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу 

комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, 

профспілкового комітету  закладу. 

4.11.8. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради 

може бути членом педагогічної ради. Головою ради  не можуть  бути  директор та його 

заступники. 

4.11.9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові 

комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. 

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

діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням 

оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.11.11. Рада закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення 

іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює 

контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; 

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення на свідоцтво про 

базову загальну середню «з відзнакою», до нагородження учнів Похвальними Листами «За 

високі досягнення у навчанні»  та Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

визначенні окремих предметів»; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів 

варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів 

(вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань 

навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 

пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 

процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 

та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями 

(вихованцями); 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає 

рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 



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

побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями 

(вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів 

(вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад 

комісій та  зміст їх роботи визначаються радою. 

4.12. У закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна 

рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної 

середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої 

громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, 

закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання 

учнів (вихованців) у закладі; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних 

працівників; 

вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників  закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

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

4.13.2. Піклувальна рада формується у складі семи осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. У випадках, коли 

хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце 

обирається інша особа. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу. 

4.13.3. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається 

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

можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. 

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

двох третин її членів. 

4.13.5. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

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

загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.13.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також 

обираються заступник та секретар. 



4.13.8. Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 

віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

4.13.9. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, загальних зборів 

пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, 

культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу; 

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  

закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

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

метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

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

учнівського самоврядування. 

4.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором закладу і затверджується відповідним органом управління 

освітою. 

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового 

окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим 

навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

законодавства про працю. 

4.15. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — 

педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу. 

4.16. Педагогічна  рада  розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, 

планування та режиму роботи закладу; 

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

морального та матеріального заохочення  учнів (вихованців) та працівників закладу. 

4.17. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб 

закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути 

менше чотирьох разів на рік. 

4.18. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 
 

5.1.  Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у  балансі закладу. 



5.2. Майно закладу є власністю Летичівської селищної ради  і закріплене за закладом 

на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і Статуту  закладу.  

5.3. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх 

охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані 

закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із 

навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також 

спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, приміщення для інженерно-

технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження 

тощо. 

5.6. Відповідно до рішення органу державної виконавчої влади заклад має земельну 

ділянку, де розміщуються  спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна 

ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснюється відповідно до його 

річного бюджету .  

6.2. Джерелами формування кошторису закладу є:  

кошти місцевого бюджету; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень від здачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші позабюджетні надходження не 

заборонені чинним законодавством. 

6.3. В закладі може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів 

засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне 

утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього 

закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується 

директором закладу. 

Облік і використання позабюджетних коштів та фонду загального обов’язкового 

навчання здійснюються цим  закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі 

рішення ради  закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.   

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового 

навчання  здійснюють   Летичівська селищна рада та відділ освіти, молоді та спорту.    

Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні 

ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або 

фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально-побутових умов колективу.  

       6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський 

облік здійснюється в закладі самостійно або через централізовану бухгалтерію. 

      Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства. 



6.5. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. 

6.6. Вартість платних послуг встановлюються згідно з чинним законодавством і 

розрахунків бухгалтерії закладу (органу управління освітою). 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі 

зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

 8.1. Державний контроль за діяльністю о закладу здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна 

інспекція навчальних закладів, Власник та відповідний орган управління освітою. 

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що 

проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

            8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, 

пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 

визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. 

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

             8.5. Контроль за ефективним використанням та зберіганням майна закладу здійснює 

Летичівська селищна рада або уповноважений нею орган управління. 

 

ІХ. РЕОГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

             9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Засновник. 

             9.2. Реорганізація  закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

             9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у 

випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом. 

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом. 

             9.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

Засновнику. 

             9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів. 

 

 

 

 



Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням сесії Летичівської селищної  

ради. 

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                        І.І.Тисячний 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Летичівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 перейменована в 

Летичівський навчально-виховний комплекс №3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Летичівської  селищної  ради Хмельницької області ( далі- 

навчальний заклад), у зв’язку з цим є його правонаступником, знаходиться у комунальній 

формі власності, утримується за рахунок коштів селищного бюджету і є неприбутковим. 

 

Повна назва закладу: Летичівський навчально-виховний комплекс №3 

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

селищної ради Хмельницької області. 

 

Скорочена назва закладу: Летичівський НВК №3 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 

 1.2. Юридична адреса закладу: 31500 Хмельницька область  Летичівський район  

cмт.Летичів вулиця Горбатюка, 2 ; № телефону  9-46-32  Електронна адреса : letzosch3@i.ua 

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад( далі-навчальний заклад) є юридичною 

особою, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції 

передбаченої законодавством України та власним Статутом. Має печатку, кутовий штамп, 

бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний номер. 

 

1.4.  Засновником   навчального закладу є Летичівська селищна рада Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження: Летичівська селищна рада, 315000, Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул.. Соборна, б.16 код ЄДРПОУ - 04404548. 

      

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти.  

1.6. Головними завданнями закладу  є: 

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до 

профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, 

забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від 

місця їх проживання; 

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх 

модернізації 

забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої 

до професійного самовизначення;  

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 

виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів 

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

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 



1.7. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України 

“Про освіту ”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну 

освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Концепцією профільного навчання у 

старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.09 № 

854, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778, Положенням про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.11.00 № 552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 777, Положенням про дошкільний навчальний 

заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. 

№ 305, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних 

закладів та установ та власним Статутом. 

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

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

наукової діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.10.У  навчальному закладі визначена українська мова навчання .  

 Навчально-виховний  комплекс  має у своєму складі:  

І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки); 

ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років); 

ІІІ ступінь – старша школа ( 10 – 11 класи – термін навчання 2 роки). 

1.11. Навчальний заклад має право: 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням із відділом освіти, молоді і спорту Летичіської селищної ради; 

 дистанційне, індивідуальне, навчання екстернам організовувати в порядку 

визначення МОН України; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

навчально-виховного процесу; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і 

фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

буди власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним Статутом; 

здійснювати самостійну видавничу діяльність науково-методичної навчальної 

літератури, експрес інформації тощо; 

встановлювати власну символіку та атрибутику. 

1.12. У закладі створюються та функціонують методичні осередки, що забезпечують 

професійний ріст педагогічних працівників відповідно до вимог часу та законодавства: 



науково- методична рада, методичні об’єднання вчителів – предметників, психолого – 

педагогічна служба та ін . 

1.13. Медичне обслуговування учнів закладу та відповідні умови для його організації  

забезпечуються засновником і здійснюється медичним працівником, що входить до штатного 

розпису. 

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

                      II.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного 

плану. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу та 

визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального 

закладу. 

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий 

навчальний план закладу, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених 

та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної 

частини і визначенням профілю навчання.  

      Робочий навчальний план закладу погоджується радою закладу, педагогічною радою  і 

затверджується відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.                                                      

 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим 

роботи. 

 2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно 

добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, 

методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та 

здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

 2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. 

 2.5 Зарахування учнів до закладу здійснюється відповідно до Правил прийому учнів до 

закладу, до загальноосвітніх класів - за наказом директора на підставі особистої заяви ( для 

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх змінюють), а також свідоцтва про народження 

 ( копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявність рівня освіти.  

Учні загальноосвітньої школи можуть зараховуватись у будь-який клас закладу за 

наявності вільних місць. Мікрорайон для закладу не встановлюється.  Учні зараховуються до 

нього незалежно від місця проживання. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого 

навчального закладу. Переведення учня до іншої школи здійснюється за наявності довідки з 

цієї школи та особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки 

України. 

За учнями, які навчаються в закладі, зберігається право  переходу до відповідного 

класу загальноосвітньої школи згідно із заявами, завіреними директором закладу. 

 2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів  1-9 класів за бажанням 

їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  

бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи 

продовженого дня. 

          Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється 

наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 

          2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюється  

закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття 

розпочинаються з 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальний рік поділяється на ІІ семестри. 



         2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється 

(крім випадків передбачених законодавством України). 

            2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинні становити 

менше як 30 календарних днів.  

2.10. Тривалість уроків у закладі та загальноосвітній школі становить 45 хвилин, для 

учнів 1 загальноосвітнього класу – 35 хв., 2-4 класу – 40 хв. Зміна тривалості уроків 

допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради та Управлінням Держпродспоживслужби в Летичвському районі. 
 Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації 

активного відпочинку і харчування учнів, але не менше, як 10 хвилин. Кількість великих 

перерв визначається режимом роботи закладу. 

 2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом 

уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та 

педагогічних вимог, погоджується радою і затверджується директором. Тижневий режим 

роботи затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових 

навчальних занять,  у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові, 

секційні  та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і 

спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, 

нахилів і обдаровань. 

 2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається 

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

 2.13.У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно 

до діючої системи оцінювання досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань. Оцінка з 

поведінки не виставляється. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) 

відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

 2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником, головою атестаційної комісії. 

 2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  

Інструкцією про переведення  учнів (вихованців) загальноосвітнього закладу до наступного 

класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369. 

 2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 

навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.12.2014 р. № 1547 та зареєстровано Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за № 

157/26602. 

 2.17. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ 

про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; основної школи - свідоцтво про 

базову загальну середню освіту; по закінченні школи III ступеня - атестат про повну 

загальну середню освіту. 

 2.18. За успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватись Похвальним Листом, а 

випускники старшої школи - Похвальною Грамотою „За особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів”, медалями: золотою „За особливі успіхи в навчанні” або срібною „За 

успіхи в навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники II ступеня одержують 

свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Порядок відзначення встановлюється 

МОН України. 



 За успіхи в навчанні учні  рішенням ради закладу можуть нагороджуватися 

грошовими преміями, грамотами, ( за кошти спонсорів).  

 2.19. У дошкільному навчальному закладі  Летичівського  НВК №3 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-ДНЗ» функціонує  дві  різновікові групи загального розвитку. 

 2.20.  Дошкільний навчальний заклад  має групу з денним режимом перебування дітей 

(6 годин), наповнюваність різновікових  груп становить до 15 дітей. 

 2.21. Зарахування дітей від 3 до 6 (7) років у дошкільний навчальний заклад 

Летичівського  НВК №3 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» здійснюється за наказом директора на 

підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також медичної довідки про стан здоров'я 

дитини, медичної довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження (копії). 

 2.22. Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу Летичівського НВК №3 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» може здійснюватись: 

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

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

подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі; 

2.23. Учні закладу залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, 

різних видів суспільно - корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, 

вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

2.24. У навчально-виховному процесі використовуються такі основні форми 

організації дітей: заняття, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова та ін..), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та 

розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, 

індивідуально, залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного 

забезпечення закладу.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: діти дошкільного віку, 

учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, обслуговуючий персонал та 

інші спеціалісти, батьки (особи, які їх замінюють).  

 3.1.1.  Діти дошкільного віку мають право : 

- на безпечні та нешкідливі для здоров’я  умови утримання, розвитку,            виховання  і 

навчання ;  

- на захист від будь-якої інформації, пропаганди та  агітації, що  завдає шкоди       її   

здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

  - на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю   дитини, а також 

фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 

- на здоровий спосіб життя. 

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

3.4  Учні мають право на: 

вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором,  позашкільних та 

позакласних занять; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу; 

доступ до інформації з усіх галузей знань;          

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках,  конкурсах тощо; 



участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь в обговоренні і внесення власних пропозиції щодо організації навчально-

виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, 

групах за інтересами тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

3.4. Учні зобов'язані: 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний  рівень; 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу;  

брати участь у чергуванні згідно із графіком, розробленим дирекцією або органом 

учнівського самоврядування; 

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;       

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним 

законодавством; 

           зберігати шкільне приміщення, майно, приладдя, нести відповідальність аж до 

повного відшкодування збитків, викликаних навмисними або ненавмисними діями; 

дотримуватися встановленої форми одягу, мати охайний зовнішній вигляд; брати участь у 

самообслуговуванні та суспільно - корисній праці з урахуванням віку, статті, фізичних 

можливостей. 

дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.5. Педагогічними працівниками закладу  можуть бути особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної 

підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я, який дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 

3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та техпрацівників, 

інші питання реалізації трудових відносин регулюються законодавством України про працю, 

Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на: 

     захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для 

здоров’я учнів (вихованців); 

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного 

процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 

     позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 

участь у роботі органів громадського самоврядування; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному 

законодавством України; 

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України. 



3.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу закладу; 

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати 

вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і 

політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

співпрацювати з батьками або особами, які їх замінюють, із питань навчання, 

тренування і виховання учнів. 

3.9. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України  № 930 від 06.10.2010р. із змінами наказ МОНУ №1473 від 20.12.2011р. 

 3.10. До працівників, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього 

розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору 

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються 

заходи стягнення відповідно до трудового законодавства. 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:  

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського 

самоврядування; 

звертатись до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів  громадського 

самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування    

закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання; 

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

 3.13. Представники громадськості  зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника  

закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм 



фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

4.1. Управління закладом здійснюється Летичівською селищною радою та відділом 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

  4.2. До компетенції Летичівської селищної ради належить: 

внесення змін до Статуту; 

розпорядження основними засобами закладу; 

прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу; 

надання дозволу на списання основних засобів; 

прийняття рішення про припинення діяльності закладу, його ліквідацію, затвердження 

ліквідаційного балансу. 

            4.3. Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. 

4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відповідно 

до  Порядку  призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ,  закладів,  

організацій, що належать до комунальної форм власності Летичівської селищної ради, 

затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради від  31.08.2017 року № 21. 

4.5. Заступники директора призначаються і звільняються з посади начальником 

відділом освіти, молоді та спорт за поданням директора закладу. 
 4.6. Директор вирішує всі питання діяльності закладу з урахуванням обмежень, 

передбачених цим Статутом.  

4.7. Директор  закладу: 

призначає та звільняє адміністративно – господарський персонал; 

забезпечує статутну діяльність закладу; 

встановлює надбавки за інтенсивність праці, результативність роботи, за високі 

досягнення в роботі, виконання особливо важливих робіт та завдань, відповідно до чинного 

законодавства; 

встановлює розмір премій, винагород, доплат на умовах, передбачених колективним 

договором; 

укладає від імені закладу угоди з юридичними та фізичними особами, представляє 

його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях; 

дає відповіді на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним 

законодавством; 

координує співпрацю з територіальними органами та іншими навчальними закладами; 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень 

учнів у навчанні; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

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

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення 

творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 



забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, 

навчально-дослідними ділянками; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами 

державної виконавчої влади тощо; 

виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.  

4.8. Вищим  органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори 

трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини 

працівників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Власник. 

4.9. Загальні збори: 

обговорюють та пропонують зміни до Статуту; 

щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету; 

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

заслуховують звіт директора і голови ради закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської 

діяльності  закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників. 

4.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом та підписується 

головуючим та секретарем. 

4.11. У період між загальними зборами діє рада закладу. 

4.11.1. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль педагогічного і учнівського 

колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-

виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом. 

4.11.2. Основними завданнями ради закладу є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та 

сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

створення належного педагогічного клімату в закладі; 

сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів 

(вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 



підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення 

процесу навчання та виховання учнів (вихованців); 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння 

пошуку, підтримки   обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом з 

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.11.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, 

учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й 

загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  закладу. Рішення 

про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно 

загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше 

ніж на третину. 

4.11.4. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

4.11.5. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з 

ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

4.11.6. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні 

не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови 

ради. 

4.11.7. Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  закладу,  

доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу з 

рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу 

комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, 

профспілкового комітету  закладу. 

4.11.8. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради 

може бути членом педагогічної ради. Головою ради  не можуть  бути  директор та його 

заступники. 

4.11.9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові 

комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. 

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

діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням 

оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.11.11. Рада закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення 

іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює 

контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; 

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення на свідоцтво про 

базову загальну середню «з відзнакою», до нагородження учнів Похвальними Листами «За 

високі досягнення у навчанні»  та Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

визначенні окремих предметів»; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів 

варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів 

(вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 



заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань 

навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 

пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 

процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 

та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями 

(вихованцями); 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає 

рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 

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

побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями 

(вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів 

(вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад 

комісій та  зміст їх роботи визначаються радою. 

4.12. У закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна 

рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної 

середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої 

громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, 

закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання 

учнів (вихованців) у закладі; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних 

працівників; 

вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників  закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

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

4.13.2. Піклувальна рада формується у складі семи осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 



закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. У випадках, коли 

хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце 

обирається інша особа. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу. 

4.13.3. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається 

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

можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. 

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

двох третин її членів. 

4.13.5. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

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

загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.13.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також 

обираються заступник та секретар. 

4.13.8. Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 

віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

4.13.9. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, загальних зборів 

пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, 

культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу; 

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  

закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

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

метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

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

учнівського самоврядування. 

4.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором закладу і затверджується відповідним органом управління 

освітою. 

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового 

окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим 

навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

законодавства про працю. 

4.15. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — 

педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу. 

4.16. Педагогічна  рада  розглядає питання: 



удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, 

планування та режиму роботи закладу; 

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

морального та матеріального заохочення  учнів (вихованців) та працівників закладу. 

4.17. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб 

закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути 

менше чотирьох разів на рік. 

4.18. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 
 

5.1.  Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у  балансі закладу. 

5.2. Майно закладу є власністю Летичівської селищної ради  і закріплене за закладом 

на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і Статуту  закладу.  

5.3. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх 

охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані 

закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із 

навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також 

спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, приміщення для інженерно-

технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження 

тощо. 

5.6. Відповідно до рішення органу державної виконавчої влади заклад має земельну 

ділянку, де розміщуються  спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна 

ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснюється відповідно до його 

річного бюджету .  

6.2. Джерелами формування кошторису закладу є:  

кошти місцевого бюджету; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень від здачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші позабюджетні надходження не 

заборонені чинним законодавством. 



6.3. В закладі може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів 

засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне 

утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього 

закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується 

директором закладу. 

Облік і використання позабюджетних коштів та фонду загального обов’язкового 

навчання здійснюються цим  закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі 

рішення ради  закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.   

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового 

навчання  здійснюють   Летичівська селищна рада та відділ освіти, молоді та спорту.    

Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні 

ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або 

фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально-побутових умов колективу.  

       6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський 

облік здійснюється в закладі самостійно або через централізовану бухгалтерію. 

      Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства. 

6.5. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. 

6.6. Вартість платних послуг встановлюються згідно з чинним законодавством і 

розрахунків бухгалтерії закладу (органу управління освітою). 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі 

зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

 8.1. Державний контроль за діяльністю о закладу здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна 

інспекція навчальних закладів, Власник та відповідний орган управління освітою. 

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що 

проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

            8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, 

пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 

визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. 

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  



             8.5. Контроль за ефективним використанням та зберіганням майна закладу здійснює 

Летичівська селищна рада або уповноважений нею орган управління. 

 

ІХ. РЕОГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

             9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Засновник. 

             9.2. Реорганізація  закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

             9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у 

випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом. 

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом. 

             9.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

Засновнику. 

             9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних  

закладів. 

 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням сесії Летичівської селищної  

ради. 

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                        І.І.Тисячний 
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І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

                                                                                                                                         

 1.1.Голенищівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені Анатолія Даниловича 

Локазюка Летичівської селищної ради Хмельницької області знаходиться у комунальній формі 

власності, утримується за рахунок коштів селищного  бюджету і є неприбутковим. 

 

Повна назва закладу: Голенищівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені 

Анатолія Даниловича Локазюка, Летичівської селищної ради Хмельницької області. 
 

Скорочена назва закладу: Голенищівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
 1.2. Юридична адреса закладу: 31553 Хмельницька область Летичівський район      с. 

Голенищеве,  вул.Руслана Присяжнюка,  тел. (03857) 9-57-24 
1.3. Загальноосвітній навчальний заклад( далі-навчальний заклад) є юридичною 

особою, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції 

передбаченої законодавством України та власним Статутом. Має печатку, кутовий штамп, 

бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний номер. 

1.4.  Засновником   навчального закладу є Летичівська селищна рада Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження: Летичівська селищна рада, 315000, Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул.. Соборна, б.16 код ЄДРПОУ - 04404548. 

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.6. Головними завданнями закладу  є: 

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до 

профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, 

забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від 

місця їх проживання; 

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх 

модернізації 

забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої 

до професійного самовизначення;  

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 

виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів 

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

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 



1.7. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України 

“Про освіту ”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Концепцією профільного навчання у старшій школі, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.09 № 854, Положенням 

про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.10 № 778, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.00 № 552, 

Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.10 № 777 та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 

навчальних закладів та установ та власним Статутом. 

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

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

наукової діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.10.У  навчальному закладі визначена  українська мова навчання .  

Голенищівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені Анатолія Даниловича 

Локазюка має у своєму складі: 

І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки); 

ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років); 

ІІІ ступінь – старша школа ( 10 – 11 класи – термін навчання 2 роки). 

1.11. Навчальний заклад має право: 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням із відділом освіти, молоді і спорту Летичіської селищної ради; 

 дистанційне, індивідуальне, навчання екстернам організовувати в порядку 

визначення МОН України; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

навчально-виховного процесу; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і 

фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

буди власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним Статутом; 



здійснювати самостійну видавничу діяльність науково-методичної навчальної 

літератури, експрес інформації тощо; 

встановлювати власну символіку та атрибутику. 

1.12. У закладі створюються та функціонують методичні осередки, що забезпечують 

професійний ріст педагогічних працівників відповідно до вимог часу та законодавства: 

науково- методична рада, методичні об’єднання вчителів – предметників, психолого – 

педагогічна служба та ін . 

1.13. Медичне обслуговування учнів закладу та відповідні умови для його організації  

забезпечуються засновником і здійснюється медичним працівником, що входить до штатного 

розпису. 

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

II.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу та визначаються 

перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу. 

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий 

навчальний план закладу, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених 

та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини 

і визначенням профілю навчання.  

      Робочий навчальний план закладу погоджується радою закладу, педагогічною радою  і 

затверджується відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.                                                      

 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим 

роботи. 

 2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно 

добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття 

освіти на рівні державних стандартів. 

 2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. 

 2.5 Зарахування учнів до закладу здійснюється відповідно до Правил прийому учнів до 

закладу, до загальноосвітніх класів - за наказом директора на підставі особистої заяви ( для 

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх змінюють), а також свідоцтва про народження 

 ( копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявність рівня освіти.  

Учні загальноосвітньої школи можуть зараховуватись у будь-який клас закладу за 

наявності вільних місць. Мікрорайон для закладу не встановлюється.  Учні зараховуються до 

нього незалежно від місця проживання. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого 

навчального закладу. Переведення учня до іншої школи здійснюється за наявності довідки з 

цієї школи та особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки 

України. 

За учнями, які навчаються в закладі, зберігається право  переходу до відповідного класу 

загальноосвітньої школи згідно із заявами, завіреними директором закладу. 



            2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-9 класів за бажанням 

їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної  

бази,  педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи 

продовженого дня. 

          Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється 

наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 

          2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюється  

закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття 

розпочинаються з 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальний рік поділяється на ІІ семестри. 

         2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється 

(крім випадків передбачених законодавством України). 

            2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинні 

становити менше як 30 календарних днів.  

2.10. Тривалість уроків у закладі та загальноосвітній школі становить 45 хвилин, для 

учнів 1 загальноосвітнього класу – 35 хв., 2-4 класу – 40 хв. Зміна тривалості уроків 

допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

та Управлінням Держпродспоживслужби в Летичвському районі. 

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації 

активного відпочинку і харчування учнів, але не менше, як 10 хвилин, великої перерви не 

менше - 20 хвилин. Кількість великих перерв визначається режимом роботи закладу. 

 2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом 

уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних 

вимог, погоджується радою і затверджується директором. Тижневий режим роботи 

затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних 

занять,  у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові, секційні  та інші 

позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення 

освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

 2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається 

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

 2.13.У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 

діючої системи оцінювання досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань. Оцінка з 

поведінки не виставляється. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) 

відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

 2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником, головою атестаційної комісії. 

 2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  

Інструкцією про переведення  учнів (вихованців) загальноосвітнього закладу до наступного 

класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369. 

 2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 

навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації 



визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихо-ванців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстровано Міністерством юстиції України 

14.02.2015 р. за № 157/26602. 

 2.17. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ 

про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; основної школи - свідоцтво про 

базову загальну середню освіту; по закінченні школи III ступеня - атестат про повну 

загальну середню освіту. 

 2.18. За успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватись Похвальним Листом, а 

випускники старшої школи - Похвальною Грамотою „За особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів”, медалями: золотою „За особливі успіхи в навчанні” або срібною „За 

успіхи в навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники II ступеня одержують 

свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Порядок відзначення встановлюється 

МОН України. 

За успіхи в навчанні учні  рішенням ради закладу можуть нагороджуватися 

грошовими преміями, грамотами і т.п. 

2.19. Учні закладу залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, 

різних видів суспільно - корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, 

вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 
2.20. У навчально-виховному процесі використовуються такі основні форми 

організації дітей: заняття, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова та ін..), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та 

розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, 

індивідуально, залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного 

забезпечення закладу.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: 

учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, обслуговуючий 

персонал та інші спеціалісти, батьки (особи, які їх замінюють). 

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

3.5  Учні мають право на: 

вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором,  позашкільних та 

позакласних занять; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу; 

доступ до інформації з усіх галузей знань;          

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках,  конкурсах тощо; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь в обговоренні і внесення власних пропозиції щодо організації навчально-

виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 



участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, 

групах за інтересами тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

3.4. Учні зобов'язані: 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний  рівень; 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу; 

брати участь у чергуванні згідно із графіком, розробленим дирекцією або органом 

учнівського самоврядування; 
дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;       

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним 

законодавством; 

           зберігати шкільне приміщення, майно, приладдя, нести відповідальність аж до 

повного відшкодування збитків, викликаних навмисними або ненавмисними діями; 

дотримуватися встановленої форми одягу, мати охайний зовнішній вигляд; брати участь у 

самообслуговуванні та суспільно - корисній праці з урахуванням віку, статті, фізичних 

можливостей. 
дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.5. Педагогічними працівниками закладу  можуть бути особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної 

підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я, який дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 

3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та техпрацівників, 

інші питання реалізації трудових відносин регулюються законодавством України про працю, 

Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на: 

     захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для 

здоров’я учнів (вихованців); 

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 

     позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 

участь у роботі органів громадського самоврядування; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному 

законодавством України; 

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства. 



Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України. 

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу закладу; 

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати 

вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і 

політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

співпрацювати з батьками або особами, які їх замінюють, із питань навчання, 

тренування і виховання учнів. 

3.9. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України  № 930 від 06.10.2010р. із змінами наказ МОНУ №1473 від 20.12.2011р. 

 3.10. До працівників, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього 

розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору 

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються 

заходи стягнення відповідно до трудового законодавства. 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:  

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського 

самоврядування; 

звертатись до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів  громадського 

самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування    

закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання; 



постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

 3.13. Представники громадськості  зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника  

закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм 

фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

4.1. Управління закладом здійснюється Летичівською селищною радою та відділом 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

4.2. До компетенції Летичівської селищної ради належить: 

внесення змін до Статуту; 

розпорядження основними засобами закладу; 

прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу; 

надання дозволу на списання основних засобів; 

прийняття рішення про припинення діяльності закладу, його ліквідацію, затвердження 

ліквідаційного балансу. 

             4.3.Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. 

4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відповідно 

до  Порядку  призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 

організацій, що належать до комунальної форм власності Летичівської селищної ради, 

затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради від  31.08.2017 року № 21. 

4.5. Заступники директора призначаються і звільняються з посади начальником 

відділом освіти, молоді та спорт за поданням директора закладу. 

4.6. Директор вирішує всі питання діяльності закладу з урахуванням обмежень, 

передбачених цим Статутом.  

4.7. Директор  закладу: 

призначає та звільняє адміністративно – господарський персонал; 

забезпечує статутну діяльність закладу; 

встановлює надбавки за інтенсивність праці, результативність роботи, за високі 

досягнення в роботі, виконання особливо важливих робіт та завдань, відповідно до чинного 

законодавства; 

встановлює розмір премій, винагород, доплат на умовах, передбачених колективним 

договором; 

укладає від імені закладу угоди з юридичними та фізичними особами, представляє 

його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях; 

дає відповіді на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним 

законодавством; 



координує співпрацю з територіальними органами та іншими навчальними закладами; 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень 

учнів у навчанні; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

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

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення 

творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, 

навчально-дослідними ділянками; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами 

державної виконавчої влади тощо; 

виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.  

4.8. Вищим  органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори 

трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини 

працівників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Власник. 

4.9. Загальні збори: 

обговорюють та пропонують зміни до Статуту; 

щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету; 

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

заслуховують звіт директора і голови ради закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської 

діяльності  закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; 



приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників. 

4.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом та підписується 

головуючим та секретарем. 

4.11. У період між загальними зборами діє рада закладу. 

4.11.1. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль педагогічного і учнівського 

колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-

виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом. 

4.11.2. Основними завданнями ради закладу є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та 

сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

створення належного педагогічного клімату в закладі; 

сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів 

(вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення 

процесу навчання та виховання учнів (вихованців); 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння 

пошуку, підтримки   обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом з 

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.11.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, 

учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й 

загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  закладу. Рішення 

про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно 

загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше 

ніж на третину. 

4.11.4. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

4.11.5. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з 

ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

4.11.6. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні 

не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови 

ради. 

4.11.7. Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  закладу,  

доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу з 

рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу 



комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, 

профспілкового комітету  закладу. 

4.11.8. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради 

може бути членом педагогічної ради. Головою ради  не можуть  бути  директор та його 

заступники. 

4.11.9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові 

комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. 

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

діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням 

оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.11.11. Рада закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення 

іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює 

контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; 

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення на свідоцтво про 

базову загальну середню «з відзнакою», до нагородження учнів Похвальними Листами «За 

високі досягнення у навчанні»  та Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

визначенні окремих предметів»; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів 

варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів 

(вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань 

навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 

пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 

процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 

та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями 

(вихованцями); 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає 

рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 



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

побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями 

(вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів 

(вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад 

комісій та  зміст їх роботи визначаються радою. 

4.12. У закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна 

рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної 

середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої 

громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, 

закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання 

учнів (вихованців) у закладі; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних 

працівників; 

вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників  закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

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

4.13.2. Піклувальна рада формується у складі семи осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. У випадках, коли 

хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце 

обирається інша особа. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу. 

4.13.3. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається 

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

можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. 

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

двох третин її членів. 

4.13.5. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 



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

загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.13.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також 

обираються заступник та секретар. 

4.13.8. Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 

віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

4.13.9. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, загальних зборів 

пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, 

культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу; 

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  

закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

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

метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

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

учнівського самоврядування. 

4.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором закладу і затверджується відповідним органом управління 

освітою. 

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового 

окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим 

навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

законодавства про працю. 

4.15. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — 

педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу. 

4.16. Педагогічна  рада  розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, 

планування та режиму роботи закладу; 

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 



морального та матеріального заохочення  учнів (вихованців) та працівників закладу. 

4.17. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб 

закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути 

менше чотирьох разів на рік. 

4.18. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

5.1.  Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у  балансі закладу. 

5.2. Майно закладу є власністю Летичівської селищної ради  і закріплене за закладом 

на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і Статуту  закладу.  

5.3. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх 

охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані 

закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із 

навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також 

спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, приміщення для інженерно-

технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження 

тощо. 

5.6. Відповідно до рішення органу державної виконавчої влади заклад має земельну 

ділянку, де розміщуються  спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна 

ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснюється відповідно до його 

річного бюджету .  

6.2. Джерелами формування кошторису закладу є:  

кошти місцевого бюджету; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень від здачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші позабюджетні надходження не 

заборонені чинним законодавством. 

6.3. В закладі може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів 



засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне 

утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього 

закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується 

директором закладу. 

Облік і використання позабюджетних коштів та фонду загального обов’язкового 

навчання здійснюються цим  закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі 

рішення ради  закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.   

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового 

навчання  здійснюють   Летичівська селищна рада та відділ освіти, молоді та спорту.    

Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні 

ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або 

фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально-побутових умов колективу.  

       6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський 

облік здійснюється в закладі самостійно або через централізовану бухгалтерію. 

      Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства. 

6.5. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. 

6.6. Вартість платних послуг встановлюються згідно з чинним законодавством і 

розрахунків бухгалтерії закладу (органу управління освітою). 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі 

зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

 8.1. Державний контроль за діяльністю о закладу здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна 

інспекція навчальних закладів, Власник та відповідний орган управління освітою. 

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що 

проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

            8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, 

пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 



визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. 

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

             8.5. Контроль за ефективним використанням та зберіганням майна закладу здійснює 

Летичівська селищна рада або уповноважений нею орган управління. 

 

ІХ. РЕОГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

             9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Засновник. 

             9.2. Реорганізація  закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

             9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у 

випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом. 

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом. 

             9.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

Засновнику. 

             9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів. 

 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням сесії Летичівської селищної  

ради. 

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                І.І.Тисячний 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Новокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, знаходиться у комунальній формі власності, утримується за 

рахунок коштів селищного бюджету і є неприбутковим. 

Повна назва закладу: Новокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області. 

Скорочена назва закладу: Новокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

          1.2. Юридична адреса закладу: 31523 Хмельницька область, Летичівський район,             

с. Новокостянтинів вул. Центральна 10,  (03857 ) 99-42-47 . 

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад( далі-навчальний заклад) є юридичною 

особою, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції 

передбаченої законодавством України та власним Статутом. Має печатку, кутовий штамп, 

бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний номер. 

1.4.  Засновником   навчального закладу є Летичівська селищна рада Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження: Летичівська селищна рада, 315000, Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул. Соборна, б.16 код ЄДРПОУ - 04404548.      

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.6. Головними завданнями закладу  є: 

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до 

профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, 

забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від 

місця їх проживання; 

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх 

модернізації 

забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої 

до професійного самовизначення;  

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 

виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів 

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

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 

1.7. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України 

“Про освіту ”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве 



самоврядування в Україні”, Концепцією профільного навчання у старшій школі, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.09 № 854, Положенням 

про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.10 № 778, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.00 № 552, 

Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.10 № 777 та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 

навчальних закладів та установ та власним Статутом. 

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

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

наукової діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.10.У  навчальному закладі визначена  українська мова навчання.  

Новокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має у своєму складі: 

І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки); 

ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років); 

ІІІ ступінь – старша школа ( 10 – 11 класи – термін навчання 2 роки). 

1.11. Навчальний заклад має право: 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням із відділом освіти, молоді і спорту Летичіської селищної ради; 

 дистанційне, індивідуальне, навчання екстернам організовувати в порядку 

визначення МОН України; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

навчально-виховного процесу; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і 

фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

буди власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним Статутом; 

здійснювати самостійну видавничу діяльність науково-методичної навчальної 

літератури, експрес інформації тощо; 

встановлювати власну символіку та атрибутику. 



1.12. У закладі створюються та функціонують методичні осередки, що забезпечують 

професійний ріст педагогічних працівників відповідно до вимог часу та законодавства: 

науково- методична рада, методичні об’єднання вчителів – предметників, психолого – 

педагогічна служба та ін . 

1.13. Медичне обслуговування учнів закладу та відповідні умови для його організації  

забезпечуються засновником і здійснюється медичним працівником, що входить до штатного 

розпису. 

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

II.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу та визначаються 

перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу. 

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий 

навчальний план закладу, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених 

та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини 

і визначенням профілю навчання.  

      Робочий навчальний план закладу погоджується радою закладу, педагогічною радою  і 

затверджується відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.                                                      

 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим 

роботи. 

 2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно 

добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття 

освіти на рівні державних стандартів. 

 2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. 

 2.5 Зарахування учнів до закладу здійснюється відповідно до Правил прийому учнів до 

закладу, до загальноосвітніх класів - за наказом директора на підставі особистої заяви ( для 

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх змінюють), а також свідоцтва про народження 

 ( копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявність рівня освіти.  

Учні загальноосвітньої школи можуть зараховуватись у будь-який клас закладу за 

наявності вільних місць.  Мікрорайон для закладу не встановлюється.  Учні зараховуються до 

нього незалежно від місця проживання. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого 

навчального закладу. Переведення учня до іншої школи здійснюється за наявності довідки з 

цієї школи та особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки 

України. 

За учнями, які навчаються в закладі, зберігається право  переходу до відповідного класу 

загальноосвітньої школи згідно із заявами, завіреними директором закладу. 

          2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-9 класів за бажанням 

їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  

бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи 

продовженого дня. 



          Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється 

наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 

           2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюється  

закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття 

розпочинаються з 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальний рік поділяється на ІІ семестри. 

         2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється 

(крім випадків передбачених законодавством України). 

            2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинні 

становити менше як 30 календарних днів.  

2.10. Тривалість уроків у закладі та загальноосвітній школі становить 45 хвилин, для 

учнів 1 загальноосвітнього класу – 35 хв., 2-4 класу – 40 хв. Зміна тривалості уроків 

допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

та Управлінням Держпродспоживслужби в Летичвському районі. 

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації 

активного відпочинку і харчування учнів, але не менше, як 10 хвилин, великої перерви не 

менше - 20 хвилин. Кількість великих перерв визначається режимом роботи закладу. 

 2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом 

уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних 

вимог, погоджується радою і затверджується директором. Тижневий режим роботи 

затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних 

занять,  у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові, секційні  та інші 

позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення 

освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

 2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається 

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

 2.13.У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 

діючої системи оцінювання досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань. Оцінка з 

поведінки не виставляється. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) 

відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

 2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником, головою атестаційної комісії. 

 2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  

Інструкцією про переведення  учнів (вихованців) загальноосвітнього закладу до наступного 

класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369. 

 2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 

навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихо-ванців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстровано Міністерством юстиції України 

14.02.2015 р. за № 157/26602. 



 2.17. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ 

про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; основної школи - свідоцтво про 

базову загальну середню освіту; по закінченні школи III ступеня - атестат про повну 

загальну середню освіту. 

 2.18. За успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватись Похвальним Листом, а 

випускники старшої школи - Похвальною Грамотою „За особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів”, медалями: золотою „За особливі успіхи в навчанні” або срібною „За 

успіхи в навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники II ступеня одержують 

свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Порядок відзначення встановлюється 

МОН України. 

За успіхи в навчанні учні  рішенням ради закладу можуть нагороджуватися 

грошовими преміями, грамотами і т.п. 

2.19. Учні закладу залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, 

різних видів суспільно - корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, 

вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 
2.20. У навчально-виховному процесі використовуються такі основні форми 

організації дітей: заняття, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова та ін..), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та 

розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, 

індивідуально, залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного 

забезпечення закладу.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: 

учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, обслуговуючий 

персонал та інші спеціалісти, батьки (особи, які їх замінюють). 

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

3.3. Учні мають право на: 

вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором,  позашкільних та 

позакласних занять; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу; 

доступ до інформації з усіх галузей знань;          

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках,  конкурсах тощо; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь в обговоренні і внесення власних пропозиції щодо організації навчально-

виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, 

групах за інтересами тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 



3.4. Учні зобов'язані: 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний  рівень; 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу; 

брати участь у чергуванні згідно із графіком, розробленим дирекцією або органом 

учнівського самоврядування; 

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;       

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним 

законодавством; 

           зберігати шкільне приміщення, майно, приладдя, нести відповідальність аж до 

повного відшкодування збитків, викликаних навмисними або ненавмисними діями; 

дотримуватися встановленої форми одягу, мати охайний зовнішній вигляд; брати участь у 

самообслуговуванні та суспільно - корисній праці з урахуванням віку, статті, фізичних 

можливостей. 
дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.5. Педагогічними працівниками закладу  можуть бути особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної 

підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я, який дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 

3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та техпрацівників, 

інші питання реалізації трудових відносин регулюються законодавством України про працю, 

Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на: 

 захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для 

здоров’я учнів (вихованців); 

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 

     позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 

участь у роботі органів громадського самоврядування; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному 

законодавством України; 

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України. 

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 



забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу закладу; 

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати 

вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і 

політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

співпрацювати з батьками або особами, які їх замінюють, із питань навчання, 

тренування і виховання учнів. 

3.9. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України  № 930 від 06.10.2010р. із змінами наказ МОНУ №1473 від 20.12.2011р. 

 3.10. До працівників, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього 

розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору 

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються 

заходи стягнення відповідно до трудового законодавства. 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:  

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського 

самоврядування; 

звертатись до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів  громадського 

самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування    

закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання; 

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних здібностей; 



поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

 3.13. Представники громадськості  зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника  

закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм 

фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

4.1. Управління закладом здійснюється Летичівською селищною радою та відділом 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

4.2. До компетенції Летичівської селищної ради належить: 

внесення змін до Статуту; 

розпорядження основними засобами закладу; 

прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу; 

надання дозволу на списання основних засобів; 

прийняття рішення про припинення діяльності закладу, його ліквідацію, затвердження 

ліквідаційного балансу. 

            4.3. Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. 

  4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відповідно 

до Порядку  призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 

організацій, що належать до комунальної форм власності Летичівської селищної ради, 

затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради від 31.08.2017 року № 21.   

4.5. Заступники директора призначаються і звільняються з посади начальником 

відділом освіти, молоді та спорт за поданням директора закладу. 

4.6. Директор вирішує всі питання діяльності закладу з урахуванням обмежень, 

передбачених цим Статутом.  

4.7. Директор  закладу: 

призначає та звільняє адміністративно – господарський персонал; 

забезпечує статутну діяльність закладу; 

встановлює надбавки за інтенсивність праці, результативність роботи, за високі 

досягнення в роботі, виконання особливо важливих робіт та завдань, відповідно до чинного 

законодавства; 

встановлює розмір премій, винагород, доплат на умовах, передбачених колективним 

договором; 

укладає від імені закладу угоди з юридичними та фізичними особами, представляє 

його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях; 

дає відповіді на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним 

законодавством; 

координує співпрацю з територіальними органами та іншими навчальними закладами; 



здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень 

учнів у навчанні; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

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

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення 

творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, 

навчально-дослідними ділянками; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами 

державної виконавчої влади тощо; 

виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.  

4.8. Вищим  органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори 

трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини 

працівників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Власник. 

4.9. Загальні збори: 

обговорюють та пропонують зміни до Статуту; 

щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету; 

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

заслуховують звіт директора і голови ради закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської 

діяльності  закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; 



приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників. 

4.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом та підписується 

головуючим та секретарем. 

4.11. У період між загальними зборами діє рада закладу. 

4.11.1. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль педагогічного і учнівського 

колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-

виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом. 

4.11.2. Основними завданнями ради закладу є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та 

сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

створення належного педагогічного клімату в закладі; 

сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів 

(вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення 

процесу навчання та виховання учнів (вихованців); 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння 

пошуку, підтримки   обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом з 

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.11.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, 

учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й 

загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  закладу. Рішення 

про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно 

загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше 

ніж на третину. 

4.11.4. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

4.11.5. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з 

ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

4.11.6. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні 

не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови 

ради. 

4.11.7. Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  закладу,  

доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу з 

рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу 



комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, 

профспілкового комітету  закладу. 

4.11.8. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради 

може бути членом педагогічної ради. Головою ради  не можуть  бути  директор та його 

заступники. 

4.11.9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові 

комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. 

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

діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням 

оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.11.11. Рада закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення 

іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює 

контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; 

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення на свідоцтво про 

базову загальну середню «з відзнакою», до нагородження учнів Похвальними Листами «За 

високі досягнення у навчанні»  та Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

визначенні окремих предметів»; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів 

варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів 

(вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань 

навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 

пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 

процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 

та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями 

(вихованцями); 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає 

рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 



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

побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями 

(вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів 

(вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад 

комісій та  зміст їх роботи визначаються радою. 

4.12. У закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна 

рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної 

середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої 

громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, 

закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання 

учнів (вихованців) у закладі; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних 

працівників; 

вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників  закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

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

4.13.2. Піклувальна рада формується у складі семи осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. У випадках, коли 

хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце 

обирається інша особа. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу. 

4.13.3. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається 

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

можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. 

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

двох третин її членів. 

4.13.5. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 



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

загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.13.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також 

обираються заступник та секретар. 

4.13.8. Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 

віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

4.13.9. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, загальних зборів 

пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, 

культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу; 

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  

закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

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

метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

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

учнівського самоврядування. 

4.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором закладу і затверджується відповідним органом управління 

освітою. 

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового 

окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим 

навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

законодавства про працю. 

4.15. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — 

педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу. 

4.16. Педагогічна  рада  розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, 

планування та режиму роботи закладу; 

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 



морального та матеріального заохочення  учнів (вихованців) та працівників закладу. 

4.17. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб 

закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути 

менше чотирьох разів на рік. 

4.18. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

5.1.  Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у  балансі закладу. 

5.2. Майно закладу є власністю Летичівської селищної ради  і закріплене за закладом 

на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і Статуту  закладу.  

5.3. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх 

охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані 

закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із 

навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також 

спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, приміщення для інженерно-

технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження 

тощо. 

5.6. Відповідно до рішення органу державної виконавчої влади заклад має земельну 

ділянку, де розміщуються  спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна 

ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснюється відповідно до його 

річного бюджету .  

6.2. Джерелами формування кошторису закладу є:  

кошти місцевого бюджету; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень від здачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші позабюджетні надходження не 

заборонені чинним законодавством. 

6.3. В закладі може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів 



засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне 

утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього 

закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується 

директором закладу. 

Облік і використання позабюджетних коштів та фонду загального обов’язкового 

навчання здійснюються цим  закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі 

рішення ради  закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.   

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового 

навчання  здійснюють   Летичівська селищна рада та відділ освіти, молоді та спорту.    

Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні 

ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або 

фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально-побутових умов колективу.  

       6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський 

облік здійснюється в закладі самостійно або через централізовану бухгалтерію. 

      Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства. 

6.5. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. 

6.6. Вартість платних послуг встановлюються згідно з чинним законодавством і 

розрахунків бухгалтерії закладу (органу управління освітою). 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

7.1. Заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі 

зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

 8.1. Державний контроль за діяльністю о закладу здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна 

інспекція навчальних закладів, Власник та відповідний орган управління освітою. 

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що 

проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

            8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, 

пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 

визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. 



Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

             8.5. Контроль за ефективним використанням та зберіганням майна закладу здійснює 

Летичівська селищна рада або уповноважений нею орган управління. 

 

ІХ. РЕОГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

           

             9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Засновник. 

             9.2. Реорганізація  закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

             9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у 

випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом. 

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом. 

             9.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

Засновнику. 

             9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів. 

 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням сесії Летичівської селищної  

ради. 

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                 І.І.Тисячний 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. Гречинецький  навчально-виховний  комплекс “Загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад”, Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, знаходиться у комунальній формі власності, утримується за рахунок коштів 

селищного бюджету і є неприбутковим. 
Повна назва закладу: Гречинецький  навчально-виховний  комплекс “Загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Летичівської селищної ради 

Хмельницьк ої області. 

Скорочена назва закладу: Греченецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 

 1.2. Юридична адреса закладу: 31515 Хмельницька обл., Летичівський район, с. 

Гречинці, вул. Шкільна, 1 тел.: (03857) 9-51-55 

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад( далі-навчальний заклад) є юридичною 

особою, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції 

передбаченої законодавством України та власним Статутом. Має печатку, кутовий штамп, 

бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний номер. 

1.4.  Засновником   навчального закладу є Летичівська селищна рада Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження: Летичівська селищна рада, 315000, Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул. Соборна, б.16 код ЄДРПОУ - 04404548. 

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.6. Головними завданнями закладу  є: 

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до 

профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, 

забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від 

місця їх проживання; 

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх 

модернізації 

забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої 

до професійного самовизначення;  

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 

виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів 

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

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 



1.7. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України 

“Про освіту ”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну 

освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Концепцією профільного навчання у 

старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.09 № 

854, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778, Положенням про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.11.00 № 552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 777, Положенням про дошкільний навчальний 

заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. 

№ 305, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних 

закладів та установ та власним Статутом. 

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

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

наукової діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.10.У  навчальному закладі визначена українська мова навчання .  

 Навчально-виховний  комплекс  має у своєму складі:  

І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки); 

ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років); 

ІІІ ступінь – старша школа ( 10 – 11 класи – термін навчання 2 роки). 

1.11. Навчальний заклад має право: 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням із відділом освіти, молоді і спорту Летичіської селищної ради; 

 дистанційне, індивідуальне, навчання екстернам організовувати в порядку 

визначення МОН України; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

навчально-виховного процесу; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і 

фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

буди власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним Статутом; 

здійснювати самостійну видавничу діяльність науково-методичної навчальної 

літератури, експрес інформації тощо; 

встановлювати власну символіку та атрибутику. 

1.12. У закладі створюються та функціонують методичні осередки, що забезпечують 

професійний ріст педагогічних працівників відповідно до вимог часу та законодавства: 



науково- методична рада, методичні об’єднання вчителів – предметників, психолого – 

педагогічна служба та ін . 

1.13. Медичне обслуговування учнів закладу та відповідні умови для його організації  

забезпечуються засновником і здійснюється медичним працівником, що входить до штатного 

розпису. 

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

 

II.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу та визначаються 

перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу. 

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий 

навчальний план закладу, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених 

та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини 

і визначенням профілю навчання.  

      Робочий навчальний план закладу погоджується радою закладу, педагогічною радою  і 

затверджується відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.                                                      
 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим 

роботи. 

 2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно 

добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття 

освіти на рівні державних стандартів. 

 2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. 

 2.5 Зарахування учнів до закладу здійснюється відповідно до Правил прийому учнів до 

закладу, до загальноосвітніх класів - за наказом директора на підставі особистої заяви ( для 

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх змінюють), а також свідоцтва про народження 
 ( копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявність рівня освіти.  

Учні загальноосвітньої школи можуть зараховуватись у будь-який клас закладу за 

наявності вільних місць. Мікрорайон для закладу не встановлюється.  Учні зараховуються до 

нього незалежно від місця проживання. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого 

навчального закладу. Переведення учня до іншої школи здійснюється за наявності довідки з 

цієї школи та особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки 

України. 

За учнями, які навчаються в закладі, зберігається право  переходу до відповідного класу 

загальноосвітньої школи згідно із заявами, завіреними директором закладу. 

 2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів  1-9 класів за бажанням 

їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  

бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи 

продовженого дня. 

          Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється 

наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 

          2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюється  

закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття 

розпочинаються з 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальний рік поділяється на ІІ семестри. 

         2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється 



(крім випадків передбачених законодавством України). 

            2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинні 

становити менше як 30 календарних днів.  

2.10. Тривалість уроків у закладі та загальноосвітній школі становить 45 хвилин, для 

учнів 1 загальноосвітнього класу – 35 хв., 2-4 класу – 40 хв. Зміна тривалості уроків 

допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

та Управлінням Держпродспоживслужби в Летичвському районі. 

 Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації 

активного відпочинку і харчування учнів, але не менше, як 10 хвилин. Кількість великих 

перерв визначається режимом роботи закладу. У навчально-виховному комплексі 

встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша перерва - 10 хв., друга перерва - 

10 хв., третя — 30 хвилин, четверта -10 хвилин, п'ята перерва — 10 хвилин. 

 2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом 

уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних 

вимог, погоджується радою і затверджується директором. Тижневий режим роботи 

затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних 

занять,  у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові, секційні  та інші 

позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення 

освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

 2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається 

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

 2.13.У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 

діючої системи оцінювання досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань. Оцінка з 

поведінки не виставляється. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) 

відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

 2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником, головою атестаційної комісії. 

 2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  

Інструкцією про переведення  учнів (вихованців) загальноосвітнього закладу до наступного 

класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369. 

 2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 

навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.12.2014 р. № 1547 та зареєстровано Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за № 

157/26602. 

 2.17. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ 

про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; основної школи - свідоцтво про 

базову загальну середню освіту; по закінченні школи III ступеня - атестат про повну 

загальну середню освіту. 

 2.18. За успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватись Похвальним Листом, а 

випускники старшої школи - Похвальною Грамотою „За особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів”, медалями: золотою „За особливі успіхи в навчанні” або срібною „За 

успіхи в навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники II ступеня одержують 

свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Порядок відзначення встановлюється 

МОН України. 



 За успіхи в навчанні учні  рішенням ради закладу можуть нагороджуватися 

грошовими преміями, грамотами ( за кошти спонсорів).  

 2.19. У дошкільному навчальному закладі Гречинецького НВК функціонує одна 

різновікова група загального розвитку. 

 2.20.  Дошкільний навчальний заклад Гречинецького НВК має групу з денним 

режимом перебування дітей (6 годин), наповнюваність різновікової групи становить до 15 

дітей. 

 2.21. Зарахування дітей від 3 до 6 (7) років у дошкільний навчальний заклад 

Гречинецького НВК здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, 

які їх замінюють, а також медичної довідки про стан здоров'я дитини, медичної довідки про 

епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження (копії). 

 2.22. Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу Гречинецького НВК 

може здійснюватись: 

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

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

подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі; 

2.23. Учні закладу залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, 

різних видів суспільно - корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, 

вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 
2.24. У навчально-виховному процесі використовуються такі основні форми 

організації дітей: заняття, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова та ін..), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та 

розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, 

індивідуально, залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного 

забезпечення закладу.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: діти дошкільного віку, 

учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, обслуговуючий персонал та 

інші спеціалісти, батьки (особи, які їх замінюють).  

 3.1.1.  Діти дошкільного віку мають право : 

- на безпечні та нешкідливі для здоров’я  умови утримання, розвитку, виховання  і навчання ;  

- на захист від будь-якої інформації, пропаганди та  агітації, що  завдає шкоди       її   

здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 

  - на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю   дитини, а також 

фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 

- на здоровий спосіб життя 

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

3.6  Учні мають право на: 

вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором,  позашкільних та 

позакласних занять; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу; 

доступ до інформації з усіх галузей знань;          

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках,  конкурсах тощо; 



участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь в обговоренні і внесення власних пропозиції щодо організації навчально-

виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, 

групах за інтересами тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

3.4. Учні зобов'язані: 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний  рівень; 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу; 

брати участь у чергуванні згідно із графіком, розробленим дирекцією або органом 

учнівського самоврядування; 
дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 
бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;       

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним 

законодавством; 

           зберігати шкільне приміщення, майно, приладдя, нести відповідальність аж до 

повного відшкодування збитків, викликаних навмисними або ненавмисними діями; 

дотримуватися встановленої форми одягу, мати охайний зовнішній вигляд; брати участь у 

самообслуговуванні та суспільно - корисній праці з урахуванням віку, статті, фізичних 

можливостей. 
дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.5. Педагогічними працівниками закладу  можуть бути особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної 

підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я, який дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 

3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та техпрацівників, 

інші питання реалізації трудових відносин регулюються законодавством України про працю, 

Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на: 

     захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для 

здоров’я учнів (вихованців); 

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного 

процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 

     позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 

участь у роботі органів громадського самоврядування; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному 

законодавством України; 

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України. 



3.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу закладу; 

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати 

вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і 

політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

співпрацювати з батьками або особами, які їх замінюють, із питань навчання, 

тренування і виховання учнів. 

3.9. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України  № 930 від 06.10.2010р. із змінами наказ МОНУ №1473 від 20.12.2011р. 

 3.10. До працівників, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього 

розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору 

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються 

заходи стягнення відповідно до трудового законодавства. 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:  

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського 

самоврядування; 

звертатись до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів  громадського 

самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування    

закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання; 

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

 3.13. Представники громадськості  зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника  

закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм 



фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

4.1. Управління закладом здійснюється Летичівською селищною радою та відділом 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

  4.2. До компетенції Летичівської селищної ради належить: 

внесення змін до Статуту; 

розпорядження основними засобами закладу; 

прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу; 

надання дозволу на списання основних засобів; 

прийняття рішення про припинення діяльності закладу, його ліквідацію, затвердження 

ліквідаційного балансу. 

            4.3. Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. 

4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відповідно 

до  Порядку  призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ,  закладів,  

організацій, що належать до комунальної форм власності Летичівської селищної ради, 

затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради від  31.08.2017 року № 21. 

4.5. Заступники директора призначаються і звільняються з посади начальником 

відділом освіти, молоді та спорт за поданням директора закладу. 
 4.6. Директор вирішує всі питання діяльності закладу з урахуванням обмежень, 

передбачених цим Статутом.  

4.7. Директор  закладу: 

призначає та звільняє адміністративно – господарський персонал; 

забезпечує статутну діяльність закладу; 

встановлює надбавки за інтенсивність праці, результативність роботи, за високі 

досягнення в роботі, виконання особливо важливих робіт та завдань, відповідно до чинного 

законодавства; 

встановлює розмір премій, винагород, доплат на умовах, передбачених колективним 

договором; 

укладає від імені закладу угоди з юридичними та фізичними особами, представляє 

його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях; 

дає відповіді на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним 

законодавством; 

координує співпрацю з територіальними органами та іншими навчальними закладами; 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень 

учнів у навчанні; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

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

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення 

творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 



забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, 

навчально-дослідними ділянками; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами 

державної виконавчої влади тощо; 

виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.  

4.8. Вищим  органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори 

трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини 

працівників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Власник. 

4.9. Загальні збори: 

обговорюють та пропонують зміни до Статуту; 

щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету; 

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

заслуховують звіт директора і голови ради закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської 

діяльності  закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників. 

4.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом та підписується 

головуючим та секретарем. 

4.11. У період між загальними зборами діє рада закладу. 

4.11.1. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль педагогічного і учнівського 

колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-

виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом. 

4.11.2. Основними завданнями ради закладу є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та 

сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

створення належного педагогічного клімату в закладі; 

сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів 

(вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 



підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення 

процесу навчання та виховання учнів (вихованців); 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння 

пошуку, підтримки   обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом з 

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.11.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, 

учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й 

загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  закладу. Рішення 

про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно 

загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше 

ніж на третину. 

4.11.4. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

4.11.5. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з 

ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

4.11.6. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні 

не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови 

ради. 

4.11.7. Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  закладу,  

доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу з 

рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу 

комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, 

профспілкового комітету  закладу. 

4.11.8. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради 

може бути членом педагогічної ради. Головою ради  не можуть  бути  директор та його 

заступники. 

4.11.9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові 

комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. 

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

діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням 

оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.11.11. Рада закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення 

іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює 

контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; 

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення на свідоцтво про 

базову загальну середню «з відзнакою», до нагородження учнів Похвальними Листами «За 

високі досягнення у навчанні»  та Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

визначенні окремих предметів»; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів 

варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів 

(вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 



заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань 

навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 

пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 

процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 

та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями 

(вихованцями); 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає 

рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 

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

побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями 

(вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів 

(вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад 

комісій та  зміст їх роботи визначаються радою. 

4.12. У закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна 

рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної 

середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої 

громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, 

закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання 

учнів (вихованців) у закладі; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних 

працівників; 

вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників  закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

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

4.13.2. Піклувальна рада формується у складі семи осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 



закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. У випадках, коли 

хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце 

обирається інша особа. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу. 

4.13.3. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається 

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

можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. 

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

двох третин її членів. 

4.13.5. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

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

загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.13.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також 

обираються заступник та секретар. 

4.13.8. Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 

віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

4.13.9. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, загальних зборів 

пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, 

культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу; 

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  

закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

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

метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

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

учнівського самоврядування. 

4.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором закладу і затверджується відповідним органом управління 

освітою. 

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового 

окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим 

навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

законодавства про працю. 

4.15. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — 

педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу. 

4.16. Педагогічна  рада  розглядає питання: 



удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, 

планування та режиму роботи закладу; 

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

морального та матеріального заохочення  учнів (вихованців) та працівників закладу. 

4.17. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб 

закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути 

менше чотирьох разів на рік. 

4.18. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 
 

5.1.  Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у  балансі закладу. 

5.2. Майно закладу є власністю Летичівської селищної ради  і закріплене за закладом 

на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і Статуту  закладу.  

5.3. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх 

охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані 

закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із 

навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також 

спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, приміщення для інженерно-

технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження 

тощо. 

5.6. Відповідно до рішення органу державної виконавчої влади заклад має земельну 

ділянку, де розміщуються  спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна 

ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснюється відповідно до його 

річного бюджету .  

6.2. Джерелами формування кошторису закладу є:  

кошти місцевого бюджету; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень від здачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші позабюджетні надходження не 

заборонені чинним законодавством. 

6.3. В закладі може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів 



засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне 

утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього 

закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується 

директором закладу. 

Облік і використання позабюджетних коштів та фонду загального обов’язкового 

навчання здійснюються цим  закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі 

рішення ради  закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.   

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового 

навчання  здійснюють   Летичівська селищна рада та відділ освіти, молоді та спорту.    

Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні 

ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або 

фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально-побутових умов колективу.  

       6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський 

облік здійснюється в закладі самостійно або через централізовану бухгалтерію. 

      Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства. 

6.5. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. 

6.6. Вартість платних послуг встановлюються згідно з чинним законодавством і 

розрахунків бухгалтерії закладу (органу управління освітою). 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі 

зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

 8.1. Державний контроль за діяльністю о закладу здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна 

інспекція навчальних закладів, Власник та відповідний орган управління освітою. 

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що 

проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

            8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, 

пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 

визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. 

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

             8.5. Контроль за ефективним використанням та зберіганням майна закладу здійснює 

Летичівська селищна рада або уповноважений нею орган управління. 

 



 

ІХ. РЕОГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

             9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Засновник. 

             9.2. Реорганізація  закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

             9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у 

випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом. 

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом. 

             9.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

Засновнику. 

             9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних  

закладів. 

 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням сесії Летичівської селищної  

ради. 

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                І.І.Тисячний 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.2. Вербецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області знаходиться у комунальній формі власності, утримується за рахунок 

коштів селищного бюджету і є неприбутковим. 

Повна назва закладу: Вербецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області. 

 

Скорочена назва закладу: Вербецька ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 

1.2. Юридична адреса закладу: поштовий індекс 31525 Хмельницька область  

Летичівський район   село Вербка   вулиця Централльна 29/1 телефон 9-43-23 

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад( далі-навчальний заклад) є юридичною 

особою, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції 

передбаченої законодавством України та власним Статутом. Має печатку, кутовий штамп, 

бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний номер. 

 

1.4.  Засновником   навчального закладу є Летичівська селищна рада Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження: Летичівська селищна рада, 315000, Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул.. Соборна, б.16 код ЄДРПОУ - 04404548. 

      

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.6. Головними завданнями закладу  є: 

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до 

профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, 

забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від 

місця їх проживання; 

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх 

модернізації 

забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої 

до професійного самовизначення;  

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 

виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів 

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

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 

1.7. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України 

“Про освіту ”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну 

освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Концепцією профільного навчання у 



старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.09 № 

854, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778, Положенням про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.11.00 № 552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 777 та іншими нормативно-правовими актами, що 

регулюють діяльність навчальних закладів та установ та власним Статутом. 

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

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

наукової діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

 

1.10.У  навчальному закладі визначена  українська мова навчання. 

 Вербецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів має у своєму складі: 

І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки); 

ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років); 

 

1.11. Навчальний заклад має право: 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням із відділом освіти, молоді і спорту Летичіської селищної ради; 

 дистанційне, індивідуальне, навчання екстернам організовувати в порядку 

визначення МОН України; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

навчально-виховного процесу; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і 

фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

буди власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним Статутом; 

здійснювати самостійну видавничу діяльність науково-методичної навчальної 

літератури, експрес інформації тощо; 

встановлювати власну символіку та атрибутику. 

1.12. У закладі створюються та функціонують методичні осередки, що забезпечують 

професійний ріст педагогічних працівників відповідно до вимог часу та законодавства: 

науково- методична рада, методичні об’єднання вчителів – предметників, психолого – 

педагогічна служба та ін . 



1.13. Медичне обслуговування учнів закладу та відповідні умови для його організації  

забезпечуються засновником і здійснюється медичним працівником, що входить до штатного 

розпису. 

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

II.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу та визначаються 

перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу. 

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий 

навчальний план закладу, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених 

та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини 

і визначенням профілю навчання. 

      Робочий навчальний план закладу погоджується радою закладу, педагогічною радою  і 

затверджується відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.                                                      
 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим 

роботи. 

 2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно 

добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття 

освіти на рівні державних стандартів. 

 2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. 

 2.5 Зарахування учнів до закладу здійснюється відповідно до Правил прийому учнів до 

закладу, до загальноосвітніх класів - за наказом директора на підставі особистої заяви ( для 

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх змінюють), а також свідоцтва про народження 
 ( копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявність рівня освіти.  

Учні загальноосвітньої школи можуть зараховуватись у будь-який клас закладу за 

наявності вільних місць.  Мікрорайон для закладу не встановлюється.  Учні зараховуються до 

нього незалежно від місця проживання. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого 

навчального закладу. Переведення учня до іншої школи здійснюється за наявності довідки з 

цієї школи та особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки 

України. 

За учнями, які навчаються в закладі, зберігається право  переходу до відповідного класу 

загальноосвітньої школи згідно із заявами, завіреними директором закладу. 

 2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів  1-9 класів за бажанням 

їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  

бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи 

продовженого дня. 

          Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється 

наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 

                  2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  

встановлюється  закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. 

Навчальні заняття розпочинаються з 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня 

наступного року. Навчальний рік поділяється на ІІ семестри. 

         2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється 

(крім випадків передбачених законодавством України). 

            2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинні 



становити менше як 30 календарних днів.  

2.10. Тривалість уроків у закладі та загальноосвітній школі становить 45 хвилин, для 

учнів 1 загальноосвітнього класу – 35 хв., 2-4 класу – 40 хв. Зміна тривалості уроків 

допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

та Управлінням Держпродспоживслужби в Летичвському районі. 
Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації 

активного відпочинку і харчування учнів, але не менше, як 10 хвилин, великої перерви не 

менше - 20 хвилин. Кількість великих перерв визначається режимом роботи закладу. 

 2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом 

уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних 

вимог, погоджується радою і затверджується директором. Тижневий режим роботи 

затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних 

занять,  у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові, секційні  та інші 

позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення 

освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

 2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається 

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

 2.13.У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 

діючої системи оцінювання досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань. Оцінка з 

поведінки не виставляється. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) 

відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

 2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником, головою атестаційної комісії. 

 2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  

Інструкцією про переведення  учнів (вихованців) загальноосвітнього закладу до наступного 

класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369. 

 2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 

навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихо-ванців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстровано Міністерством юстиції України 

14.02.2015 р. за № 157/26602. 

 2.17. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ 

про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; основної школи - свідоцтво про 

базову загальну середню освіту; по закінченні школи III ступеня - атестат про повну 

загальну середню освіту. 

 2.18. За успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватись Похвальним Листом, а 

випускники старшої школи - Похвальною Грамотою „За особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів”, медалями: золотою „За особливі успіхи в навчанні” або срібною „За 

успіхи в навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники II ступеня одержують 

свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Порядок відзначення встановлюється 

МОН України. 

За успіхи в навчанні учні  рішенням ради закладу можуть нагороджуватися 

грошовими преміями, грамотами і т.п. 

2.19. Учні закладу залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, 

різних видів суспільно - корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, 

вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 



2.20. У навчально-виховному процесі використовуються такі основні форми 

організації дітей: заняття, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова та ін..), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та 

розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, 

індивідуально, залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного 

забезпечення закладу.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: 

учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, обслуговуючий 

персонал та інші спеціалісти, батьки (особи, які їх замінюють). 

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

3.3  Учні мають право на: 

вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором,  позашкільних та 

позакласних занять; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу; 

доступ до інформації з усіх галузей знань;          

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках,  конкурсах тощо; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь в обговоренні і внесення власних пропозиції щодо організації навчально-

виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, 

групах за інтересами тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

3.4. Учні зобов'язані: 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний  рівень; 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу; 

брати участь у чергуванні згідно із графіком, розробленим дирекцією або органом 

учнівського самоврядування; 
дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;       

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним 

законодавством; 

           зберігати шкільне приміщення, майно, приладдя, нести відповідальність аж до 

повного відшкодування збитків, викликаних навмисними або ненавмисними діями; 

дотримуватися встановленої форми одягу, мати охайний зовнішній вигляд; брати участь у 

самообслуговуванні та суспільно - корисній праці з урахуванням віку, статті, фізичних 

можливостей. 
дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.5. Педагогічними працівниками закладу  можуть бути особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної 

підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я, який дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 



3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та техпрацівників, 

інші питання реалізації трудових відносин регулюються законодавством України про працю, 

Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на: 

     захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для 

здоров’я учнів (вихованців); 

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного 

процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 

     позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 

участь у роботі органів громадського самоврядування; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному 

законодавством України; 

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України. 

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу закладу; 

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати 

вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і 

політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

співпрацювати з батьками або особами, які їх замінюють, із питань навчання, 

тренування і виховання учнів. 

3.9. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України  № 930 від 06.10.2010р. із змінами наказ МОНУ №1473 від 20.12.2011р. 

 3.10. До працівників, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього 

розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору 

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються 

заходи стягнення відповідно до трудового законодавства. 



3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:  

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського 

самоврядування; 

звертатись до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів  громадського 

самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування    

закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання; 

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

 3.13. Представники громадськості  зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника  

закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм 

фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

4.1. Управління закладом здійснюється Летичівською селищною радою та відділом 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

4.2. До компетенції Летичівської селищної ради належить: 

внесення змін до Статуту; 

розпорядження основними засобами закладу; 

прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу; 

надання дозволу на списання основних засобів; 

прийняття рішення про припинення діяльності закладу, його ліквідацію, затвердження 

ліквідаційного балансу. 

            4.3.Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. 

4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відповідно 

до  Порядку  призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 

організацій, що належать до комунальної форм власності Летичівської селищної ради, 

затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради від  31.08.2017 року № 21. 

4.5. Заступники директора призначаються і звільняються з посади начальником 

відділом освіти, молоді та спорт за поданням директора закладу. 

4.6. Директор вирішує всі питання діяльності закладу з урахуванням обмежень, 

передбачених цим Статутом.  

4.7. Директор  закладу: 

призначає та звільняє адміністративно – господарський персонал; 

забезпечує статутну діяльність закладу; 



встановлює надбавки за інтенсивність праці, результативність роботи, за високі 

досягнення в роботі, виконання особливо важливих робіт та завдань, відповідно до чинного 

законодавства; 

встановлює розмір премій, винагород, доплат на умовах, передбачених колективним 

договором; 

укладає від імені закладу угоди з юридичними та фізичними особами, представляє 

його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях; 

дає відповіді на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним 

законодавством; 

координує співпрацю з територіальними органами та іншими навчальними закладами; 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень 

учнів у навчанні; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

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

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення 

творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, 

навчально-дослідними ділянками; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами 

державної виконавчої влади тощо; 

виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.  

4.8. Вищим  органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори 

трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини 

працівників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Власник. 

4.9. Загальні збори: 

обговорюють та пропонують зміни до Статуту; 

щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету; 

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

заслуховують звіт директора і голови ради закладу; 



розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської 

діяльності  закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників. 

4.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом та підписується 

головуючим та секретарем. 

4.11. У період між загальними зборами діє рада закладу. 

4.11.1. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль педагогічного і учнівського 

колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-

виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом. 

4.11.2. Основними завданнями ради закладу є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та 

сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

створення належного педагогічного клімату в закладі; 

сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів 

(вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення 

процесу навчання та виховання учнів (вихованців); 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння 

пошуку, підтримки   обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом з 

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.11.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, 

учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й 

загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  закладу. Рішення 

про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно 

загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше 

ніж на третину. 

4.11.4. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

4.11.5. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з 

ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

4.11.6. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні 

не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови 

ради. 

4.11.7. Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  закладу,  

доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу з 

рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу 

комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, 

профспілкового комітету  закладу. 



4.11.8. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради 

може бути членом педагогічної ради. Головою ради  не можуть  бути  директор та його 

заступники. 

4.11.9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові 

комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. 

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

діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням 

оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.11.11. Рада закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення 

іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює 

контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; 

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення на свідоцтво про 

базову загальну середню «з відзнакою», до нагородження учнів Похвальними Листами «За 

високі досягнення у навчанні»  та Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

визначенні окремих предметів»; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів 

варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів 

(вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань 

навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 

пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 

процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 

та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями 

(вихованцями); 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає 

рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 

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

побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями 

(вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів 

(вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу; 



вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад 

комісій та  зміст їх роботи визначаються радою. 

4.12. У закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна 

рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної 

середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої 

громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, 

закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання 

учнів (вихованців) у закладі; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних 

працівників; 

вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників  закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

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

4.13.2. Піклувальна рада формується у складі семи осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. У випадках, коли 

хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце 

обирається інша особа. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу. 

4.13.3. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається 

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

можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. 

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

двох третин її членів. 

4.13.5. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

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

загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.13.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також 

обираються заступник та секретар. 

4.13.8. Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 

віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

4.13.9. Піклувальна рада має право: 



вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, загальних зборів 

пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, 

культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу; 

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  

закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

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

метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

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

учнівського самоврядування. 

4.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором закладу і затверджується відповідним органом управління 

освітою. 

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового 

окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим 

навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

законодавства про працю. 

4.15. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — 

педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу. 

4.16. Педагогічна  рада  розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, 

планування та режиму роботи закладу; 

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

морального та матеріального заохочення  учнів (вихованців) та працівників закладу. 

4.17. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб 

закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути 

менше чотирьох разів на рік. 

4.18. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 
 

5.1.  Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у  балансі закладу. 

5.2. Майно закладу є власністю Летичівської селищної ради  і закріплене за закладом 

на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і Статуту  закладу.  

5.3. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх 

охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані 



закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із 

навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також 

спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, приміщення для інженерно-

технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження 

тощо. 

5.6. Відповідно до рішення органу державної виконавчої влади заклад має земельну 

ділянку, де розміщуються  спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна 

ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснюється відповідно до його 

річного бюджету .  

6.2. Джерелами формування кошторису закладу є:  

кошти місцевого бюджету; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень від здачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші позабюджетні надходження не 

заборонені чинним законодавством. 

6.3. В закладі може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів 

засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне 

утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього 

закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується 

директором закладу. 

Облік і використання позабюджетних коштів та фонду загального обов’язкового 

навчання здійснюються цим  закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі 

рішення ради  закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.   

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового 

навчання  здійснюють   Летичівська селищна рада та відділ освіти, молоді та спорту.    

Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні 

ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або 

фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально-побутових умов колективу.  

       6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський 

облік здійснюється в закладі самостійно або через централізовану бухгалтерію. 

      Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства. 

6.5. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. 

6.6. Вартість платних послуг встановлюються згідно з чинним законодавством і 

розрахунків бухгалтерії закладу (органу управління освітою). 

 

 

 



VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі 

зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

 8.1. Державний контроль за діяльністю о закладу здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна 

інспекція навчальних закладів, Власник та відповідний орган управління освітою. 

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що 

проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

            8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, 

пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 

визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. 

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

             8.5. Контроль за ефективним використанням та зберіганням майна закладу здійснює 

Летичівська селищна рада або уповноважений нею орган управління. 

 

ІХ. РЕОГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

             9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Засновник. 

             9.2. Реорганізація  закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

             9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у 

випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом. 

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом. 

             9.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

Засновнику. 

             9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів. 

 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням сесії Летичівської селищної  

ради. 

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

 

Селищний голова                                                                        І.І.Тисячний 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Сусловецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, знаходиться у комунальній формі власності, утримується за рахунок 

коштів селищного бюджету і є неприбутковим. 

Повна назва закладу: Сусловецька загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області. 

Скорочена назва закладу: Сусловецька ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

1.2. Юридична адреса закладу: 31522 Хмельницька область Летичівський район 

с.Суслівці вул.Молодіжна, 1 

тел. (03857) 9-41-60 

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад( далі-навчальний заклад) є юридичною 

особою, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції 

передбаченої законодавством України та власним Статутом. Має печатку, кутовий штамп, 

бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний номер. 

1.4.  Засновником   навчального закладу є Летичівська селищна рада Хмельницької 

області. 

Місцезнаходження: Летичівська селищна рада, 315000, Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул.. Соборна, б.16 код ЄДРПОУ - 04404548. 

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.6. Головними завданнями закладу  є: 

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до 

профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, 

забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від 

місця їх проживання; 

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх 

модернізації 

забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої 

до професійного самовизначення;  

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 

виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів 

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

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 



1.7. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України 

“Про освіту ”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Концепцією профільного навчання у старшій школі, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.09 № 854, Положенням 

про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.10 № 778, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.00 № 552, 

Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.10 № 777 та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 

навчальних закладів та установ та власним Статутом. 

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

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

наукової діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.10.У  навчальному закладі визначена  українська мова навчання.  

Сусловецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів має у своєму складі: 

І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки); 

ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років); 

ІІІ ступінь – старша школа ( 10 – 11 класи – термін навчання 2 роки). 

1.11. Навчальний заклад має право: 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням із відділом освіти, молоді і спорту Летичіської селищної ради; 

 дистанційне, індивідуальне, навчання екстернам організовувати в порядку 

визначення МОН України; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

навчально-виховного процесу; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і 

фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

буди власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним Статутом; 



здійснювати самостійну видавничу діяльність науково-методичної навчальної 

літератури, експрес інформації тощо; 

встановлювати власну символіку та атрибутику. 

1.12. У закладі створюються та функціонують методичні осередки, що забезпечують 

професійний ріст педагогічних працівників відповідно до вимог часу та законодавства: 

науково- методична рада, методичні об’єднання вчителів – предметників, психолого – 

педагогічна служба та ін . 

1.13. Медичне обслуговування учнів закладу та відповідні умови для його організації  

забезпечуються засновником і здійснюється медичним працівником, що входить до штатного 

розпису. 

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

II.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу та визначаються 

перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу. 

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий 

навчальний план закладу, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених 

та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини 

і визначенням профілю навчання.  

      Робочий навчальний план закладу погоджується радою закладу, педагогічною радою  і 

затверджується відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.                                                      

 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим 

роботи. 

 2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно 

добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття 

освіти на рівні державних стандартів. 

 2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. 

 2.5 Зарахування учнів до закладу здійснюється відповідно до Правил прийому учнів до 

закладу, до загальноосвітніх класів - за наказом директора на підставі особистої заяви ( для 

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх змінюють), а також свідоцтва про народження 

 ( копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявність рівня освіти.  

Учні загальноосвітньої школи можуть зараховуватись у будь-який клас закладу за 

наявності вільних місць.  Мікрорайон для закладу не встановлюється.  Учні зараховуються до 

нього незалежно від місця проживання. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого 

навчального закладу. Переведення учня до іншої школи здійснюється за наявності довідки з 

цієї школи та особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки 

України. 

За учнями, які навчаються в закладі, зберігається право  переходу до відповідного класу 

загальноосвітньої школи згідно із заявами, завіреними директором закладу. 



 2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-9 класів за бажанням 

їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  

бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи 

продовженого дня. 

          Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється 

наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 

            2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюється  

закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття 

розпочинаються з 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальний рік поділяється на ІІ семестри. 

         2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється 

(крім випадків передбачених законодавством України). 

            2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинні 

становити менше як 30 календарних днів.  

2.10. Тривалість уроків у закладі та загальноосвітній школі становить 45 хвилин, для 

учнів 1 загальноосвітнього класу – 35 хв., 2-4 класу – 40 хв. Зміна тривалості уроків 

допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

та Управлінням Держпродспоживслужби в Летичвському районі. 

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації 

активного відпочинку і харчування учнів, але не менше, як 10 хвилин, великої перерви не 

менше - 20 хвилин. Кількість великих перерв визначається режимом роботи закладу. У 

навчальному закладі  встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша перерва - 10 

хв., друга перерва - 15 хв., третя — 20 хвилин, четверта -10 хвилин, п'ята перерва — 10 хвилин 

 2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом 

уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних 

вимог, погоджується радою і затверджується директором. Тижневий режим роботи 

затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних 

занять,  у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові, секційні  та інші 

позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення 

освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

 2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається 

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

 2.13.У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 

діючої системи оцінювання досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань. Оцінка з 

поведінки не виставляється. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) 

відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію. 

 2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 

відома учнів класним керівником, головою атестаційної комісії. 

 2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  

Інструкцією про переведення  учнів (вихованців) загальноосвітнього закладу до наступного 

класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369. 

 2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 



навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихо-ванців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстровано Міністерством юстиції України 

14.02.2015 р. за № 157/26602. 

 2.17. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ 

про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; основної школи - свідоцтво про 

базову загальну середню освіту; по закінченні школи III ступеня - атестат про повну 

загальну середню освіту. 

 2.18. За успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватись Похвальним Листом, а 

випускники старшої школи - Похвальною Грамотою „За особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів”, медалями: золотою „За особливі успіхи в навчанні” або срібною „За 

успіхи в навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники II ступеня одержують 

свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Порядок відзначення встановлюється 

МОН України. 

За успіхи в навчанні учні  рішенням ради закладу можуть нагороджуватися 

грошовими преміями, грамотами, (за кошти спонсорів). 

2.19. Учні закладу залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, 

різних видів суспільно - корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, 

вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 
2.20. У навчально-виховному процесі використовуються такі основні форми 

організації дітей: заняття, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова та ін..), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та 

розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, 

індивідуально, залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного 

забезпечення закладу.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: 

учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, обслуговуючий 

персонал та інші спеціалісти, батьки (особи, які їх замінюють). 

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

3.3. Учні мають право на: 

вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором,  позашкільних та 

позакласних занять; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу; 

доступ до інформації з усіх галузей знань;          

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках,  конкурсах тощо; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 



участь в обговоренні і внесення власних пропозиції щодо організації навчально-

виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, 

групах за інтересами тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

3.4. Учні зобов'язані: 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний  рівень; 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу; 

брати участь у чергуванні згідно із графіком, розробленим дирекцією або органом 

учнівського самоврядування; 
дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;       

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним 

законодавством; 

           зберігати шкільне приміщення, майно, приладдя, нести відповідальність аж до 

повного відшкодування збитків, викликаних навмисними або ненавмисними діями; 

дотримуватися встановленої форми одягу, мати охайний зовнішній вигляд; брати участь у 

самообслуговуванні та суспільно - корисній праці з урахуванням віку, статті, фізичних 

можливостей. 

дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.5. Педагогічними працівниками закладу  можуть бути особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної 

підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я, який дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 

3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та техпрацівників, 

інші питання реалізації трудових відносин регулюються законодавством України про працю, 

Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на: 

захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для 

здоров’я учнів (вихованців); 

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 



     позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 

участь у роботі органів громадського самоврядування; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному 

законодавством України; 

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України. 

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу закладу; 

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати 

вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і 

політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

співпрацювати з батьками або особами, які їх замінюють, із питань навчання, 

тренування і виховання учнів. 

3.9. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України  № 930 від 06.10.2010р. із змінами наказ МОНУ №1473 від 20.12.2011р. 

 3.10. До працівників, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього 

розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору 

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються 

заходи стягнення відповідно до трудового законодавства. 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:  

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського 

самоврядування; 

звертатись до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів  громадського 

самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 



брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування    

закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми 

повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-

якою формою навчання; 

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

 3.13. Представники громадськості  зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника  

закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм 

фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

4.1. Управління закладом здійснюється Летичівською селищною радою та відділом 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

4.2. До компетенції Летичівської селищної ради належить: 

внесення змін до Статуту; 

розпорядження основними засобами закладу; 

прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу; 

надання дозволу на списання основних засобів; 

прийняття рішення про припинення діяльності закладу, його ліквідацію, затвердження 

ліквідаційного балансу. 

            4.3. Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. 

  4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відповідно 

до  Порядку  призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 

організацій, що належать до комунальної форм власності Летичівської селищної ради,  

затвердженого  рішенням сесії Летичівської селищної ради від  31.08.2017 року № 21. 

4.5. Заступники директора призначаються і звільняються з посади начальником 

відділом освіти, молоді та спорт за поданням директора закладу. 

4.6. Директор вирішує всі питання діяльності закладу з урахуванням обмежень, 

передбачених цим Статутом.  

4.7. Директор  закладу: 

призначає та звільняє адміністративно – господарський персонал; 

забезпечує статутну діяльність закладу; 



встановлює надбавки за інтенсивність праці, результативність роботи, за високі 

досягнення в роботі, виконання особливо важливих робіт та завдань, відповідно до чинного 

законодавства; 

встановлює розмір премій, винагород, доплат на умовах, передбачених колективним 

договором; 

укладає від імені закладу угоди з юридичними та фізичними особами, представляє 

його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях; 

дає відповіді на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним 

законодавством; 

координує співпрацю з територіальними органами та іншими навчальними закладами; 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень 

учнів у навчанні; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

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

проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення 

творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, 

навчально-дослідними ділянками; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами 

державної виконавчої влади тощо; 

виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.  

4.8. Вищим  органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори 

трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини 

працівників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за це 

висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Власник. 



4.9. Загальні збори: 

обговорюють та пропонують зміни до Статуту; 

щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету; 

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

заслуховують звіт директора і голови ради закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської 

діяльності  закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 

працівників. 

4.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом та підписується 

головуючим та секретарем. 

4.11. У період між загальними зборами діє рада закладу. 

4.11.1. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль педагогічного і учнівського 

колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-

виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом. 

4.11.2. Основними завданнями ради закладу є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та 

сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

створення належного педагогічного клімату в закладі; 

сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів 

(вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення 

процесу навчання та виховання учнів (вихованців); 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного 

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння 

пошуку, підтримки   обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом з 

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.11.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, 

учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й 

загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  закладу. Рішення 

про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно 

загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше 

ніж на третину. 

4.11.4. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 



4.11.5. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з 

ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради. 

4.11.6. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні 

не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови 

ради. 

4.11.7. Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  закладу,  

доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу з 

рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу 

комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, 

профспілкового комітету  закладу. 

4.11.8. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради 

може бути членом педагогічної ради. Головою ради  не можуть  бути  директор та його 

заступники. 

4.11.9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові 

комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. 

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

діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням 

оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.11.11. Рада закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення 

іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює 

контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; 

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення на свідоцтво про 

базову загальну середню «з відзнакою», до нагородження учнів Похвальними Листами «За 

високі досягнення у навчанні»  та Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

визначенні окремих предметів»; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів 

варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів 

(вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань 

навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації 

позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 



вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 

пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 

процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 

та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями 

(вихованцями); 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає 

рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 

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

побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями 

(вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів 

(вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад 

комісій та  зміст їх роботи визначаються радою. 

4.12. У закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна 

рада. 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної 

середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої 

громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, 

закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання 

учнів (вихованців) у закладі; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних 

працівників; 

вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників  закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); 

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

4.13.2. Піклувальна рада формується у складі семи осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на 



загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. У випадках, коли 

хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце 

обирається інша особа. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу. 

4.13.3. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається 

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

можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. 

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

двох третин її членів. 

4.13.5. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

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

загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.13.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також 

обираються заступник та секретар. 

4.13.8. Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 

віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

4.13.9. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, загальних зборів 

пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, 

культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування закладу; 

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  

закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

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

метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники 

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

учнівського самоврядування. 

4.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором закладу і затверджується відповідним органом управління 

освітою. 

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового 

окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим 



навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

законодавства про працю. 

4.15. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — 

педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу. 

4.16. Педагогічна  рада  розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, 

планування та режиму роботи закладу; 

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

морального та матеріального заохочення  учнів (вихованців) та працівників закладу. 

4.17. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб 

закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути 

менше чотирьох разів на рік. 

4.18. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

5.1.  Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у  балансі закладу. 

5.2. Майно закладу є власністю Летичівської селищної ради  і закріплене за закладом 

на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і Статуту  закладу.  

5.3. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх 

охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані 

закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із 

навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також 

спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, приміщення для інженерно-

технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження 

тощо. 

5.6. Відповідно до рішення органу державної виконавчої влади заклад має земельну 

ділянку, де розміщуються  спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна 

ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

 

 

 



VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснюється відповідно до його 

річного бюджету .  

6.2. Джерелами формування кошторису закладу є:  

кошти місцевого бюджету; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень від здачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші позабюджетні надходження не 

заборонені чинним законодавством. 

6.3. В закладі може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів 

засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне 

утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього 

закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується 

директором закладу. 

Облік і використання позабюджетних коштів та фонду загального обов’язкового 

навчання здійснюються цим  закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі 

рішення ради  закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.   

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового 

навчання  здійснюють   Летичівська селищна рада та відділ освіти, молоді та спорту.    

Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні 

ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або 

фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально-побутових умов колективу.  

       6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський 

облік здійснюється в закладі самостійно або через централізовану бухгалтерію. 

      Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства. 

6.5. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. 

6.6. Вартість платних послуг встановлюються згідно з чинним законодавством і 

розрахунків бухгалтерії закладу (органу управління освітою). 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 

обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі 

зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 



7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

 8.1. Державний контроль за діяльністю о закладу здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна 

інспекція навчальних закладів, Власник та відповідний орган управління освітою. 

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що 

проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

            8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, 

пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 

визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. 

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

             8.5. Контроль за ефективним використанням та зберіганням майна закладу здійснює 

Летичівська селищна рада або уповноважений нею орган управління. 

 

ІХ. РЕОГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

             9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Засновник. 

             9.2. Реорганізація  закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

             9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у 

випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом. 

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління закладом. 

             9.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

Засновнику. 

             9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів. 

 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням сесії Летичівської селищної  

ради. 

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

 

Селищний голова                                                                 І.І.Тисячний 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Повна назва позашкільного закладу: Летичівський центр творчості 

дітей та юнацтва Летичівської селищної ради . 

Скорочена назва:  Летичівський ЦТДЮ  

Юридична адреса: 31500, смт Летичів, вул.Івана Франка, 31, 

Летичівського району Хмельницької області 

Засновник: Летичівська селищна рада Хмельницької області 

Юридична адреса: 31500, смт Летичів, вул.Соборна,16 Летичівського 

району Хмельницької області 

1.2. Летичівський районний Центр творчості дітей та юнацтва 

Летичівської районної ради перейменовано з Летичівського районного Центру 

творчості дітей та юнацтва Летичівської районної ради в Летичівський Центр 

творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради, який в зв’язку з цим  є 

його правонаступником.  

1.3. Центр творчості дітей та юнацтва – багатопрофільний 

позашкільний заклад (установа), що здійснює навчально-виховну роботу з 

дітьми, підлітками і юнацтвом, призначений для їх духовного і фізичного 

розвитку, задоволення різноманітних творчих потреб та інтересів на принципах 

добровільності і співдружності. 

1.4. Позашкільна установа є складовою частиною єдиної системи 

освіти, яка пропонує (надає) всім рівні можливості для різноманітного розвитку 

і самовизначення в сфері вільного часу, дає дітям та юнацтву додаткову освіту 

за інтересами. 

1.5. Мета установи – сприяння формуванню гармонійної, духовної, 

інтелектуальної, різноманітнорозвинутої, високоморальної, висококультурної, з 

глибокими почуттями національної самосвідомості та патріотизму особистості 

– громадянина України; реалізація у вільний час його інтелектуальних 

можливостей, розумових і фізичних здібностей, талантів та творчих задатків у 

всіх напрямках (сферах) людської діяльності; наповнення дозвілля 

підростаючого покоління глибоким змістом і інтересом; сприяння соціальній 

адаптації та самоствердженню молодої людини в сучасному житті. 

1.6.Головними завданнями позашкільної установи є: 

1) реалізація державної політики в галузі освіти; 

2) створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку, 

формування і задоволення різноманітних здорових інтересів, здібностей і  

3) дарувань молодої людини, всебічному розвитку особистості, 

задоволення потреб у професійному самовизначенні; 



4) забезпечення широкого спектру напрямків діяльності, сприяння 

організації вільного часу дітей, підлітків та юнацтва, їх змістовного дозвілля, 

відпочинку і розваг, зміцнення здоров’я; 

5) виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, 

стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва; 

6) формування пізнавальної і громадської активності дітей, готовності 

до участі в демократичному самоуправлінні, відповідальності за майбутнє 

життя, почуття високої відповідальності і творчого ставлення до праці; 

7) сприяння формуванню і розвитку глибоких почуттів поваги і 

любові до рідних і близьких, рідного краю, Батьківщини. 

8) формування у дітей та юнацтва навчальної самосвідомості, активної 

громадської позиції; 

9) забезпечення масовості, добровільності і вільного вибору дітьми 

видів занять, що пропонує і забезпечує установа, розвитку їх інтересів і 

самодіяльності; 

10) сприяння формуванню наукового світорозуміння, політичної, 

економічної, правової культури, гуманістичних цінностей та ідеалів, творчого 

мислення, самостійності в поповненні знань; 

11) сприяння задоволенню національно-культурних, загально-людських 

запитів підростаючого покоління, його естетичного розвитку. 

1.7. Позашкільна установа пропонує культ інтелектуальної і фізичної 

праці, високого професіоналізму в усіх напрямках людської діяльності, творчої 

ефективної ініціативи і ділової практичної діяльності людини, високої 

духовності і культури. 

1.8. Центр творчості дітей та юнацтва організовує свою роботу на 

принципах гуманізації, демократизації і доступності, свободи і 

відповідальності, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, 

відкритості і альтернативності, незалежно від політичних, громадських і 

релігійних організацій.  

Позашкільна установа повністю автономна в організації навчально-

виховного процесу, юридично і фінансово самостійна в своїй діяльності. Вона 

діє у відповідності з Конституцією України, законодавством про освіту, 

Законом України «Про позашкільну освіту» і даним Статутом. 

Іншими актами законодавства України, Конвенцією ООН про права 

дитини, Положенням про позашкільний навчально-виховний заклад на основі  

самоврядування, демократизму з урахуванням місцевих соціально-економічних 

умов, національних традицій і регіональних особистостей. 

1.9. До навчання у Центрі творчості залучаються вихованці, учні, 

студенти, в основному, віком від 5 до 18 років. 



ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Центр творчості дітей та юнацтва утворюється та організовує свою 

діяльність, відповідно до чинного законодавства при наявності кадрів, 

необхідної матеріально-технічної бази, достатнього фінансування, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог, Правил протипожежної безпеки та інших 

належних умов для здійснення навчально-виховного процесу.  

2.2.Центр творчості реалізує покладені на нього функції в процесі 

навчально-виховної (гурткової), організаційно-масової (масової) та 

організаційно-методичної (інструктивно-методичної) роботи, що здійснюється 

усіма підрозділами установи. 

2.3.Колектив позашкільної установи самостійно розробляє програму 

діяльності (організацію, види, профілі, зміст, форми і методи роботи, інше). На 

основі інтересів і здібностей дітей, потреб сім’ї, закладів освіти, трудових 

колективів, громадських організацій, в тому числі дитячих і юнацьких та інших 

особливостей соціально-економічного розвитку району. 

Затверджує структуру і штатний розпис в межах утвореного в 

установленому порядку фонду заробітної плати (єдиного фонду оплати праці). 

2.4. Статут Центру творчості дітей та юнацтва (ЦТДЮ) приймається на 

зборах трудового колективу, затверджується та реєструється засновником та 

місцевими органами виконавчої влади відповідно до чинного законодавства. 

2.5. Летичівський ЦТДЮ визнається юридичною особою з дня 

реєстрації цього Статуту. 

Центр творчості має свою печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, 

рахунки в банках і діє самостійно. 

2.6. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування 

позашкільної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає 

необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і 

ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, виділяє транспортні 

засоби. 

2.7.Позашкільний заклад співпрацює з іншими навчально-виховними 

закладами, сім’ями, трудовими колективами, громадськими організаціями, 

творчими колективами, товариствами, фондами, громадянами тощо. 

2.8. Центр творчості організовує свою діяльність відповідно до Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, що затверджується на зборах трудового 

колективу.  

2.9. Мова навчання в Центрі творчості визначається відповідно до 

Закону України про мови в Україні. 



Позашкільна установа відповідає за збереження життя і здоров’я дітей та 

учнівської молоді під час навчально-виховної роботи з ними. 

2.10. Головні напрямки діяльності установи визначаються самою 

установою разом із засновником або уповноваженим ним органом. Центр 

творчості проводить навчально-виховну (гурткову), організаційно-методичну 

(інструктивно-методичну) та організаційно-масову (масову) роботу, організовує 

профільне навчання та допрофесійну підготовку учнівської молоді (професійну 

та спеціальну освіту). 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

В ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ (ГУРТКАХ, СТУДІЯХ, СЕКЦІЯХ ТА ІН.) 

 

3.1. Позашкільна установа працює за річним планом, при необхідності 

розробляє та затверджує програму реалізації основних напрямків діяльності з 

урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів 

дітей та юнацтва, потреб сім’ї, інших освітніх закладів, молодіжних і дитячих, 

громадських організацій тощо. 

3.2. Центр творчості організовує роботу з дітьми протягом календарного 

року. Комплектація гуртків (творчих об’єднань) може розпочинатися в травні і 

закінчується, в основному, до 10 вересня. Заняття в гуртках розпочинаються в 

період з 10-15 вересня і закінчуються, як правило, 26-31 травня наступного 

року. 

    При створенні творчих об’єднань на їх комплектацію, вирішення 

організаційних питань виділяється 10 днів. Гуртки можуть створюватися як на 

весь навчальний рік, так і на більш короткий строк. 

3.3. Набір дітей в творчі об’єднання проводиться як на безконкурсній 

основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Центром творчості і 

погоджуються із засновником.  

3.4. Навчально-виховний процес в установі здійснюється 

диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей з 

урахуванням їх вікових особливостей. 

3.5. Основна діяльність вихованців здійснюється в одновікових та 

різновікових гуртках, секціях, клубах, студіях, театрах, ансамблях та інших 

творчих об’єднаннях. 

3.6. Кожен вихованець має право займатися в декількох творчих 

об’єднаннях (в основному і різнопрофільних), міняти їх протягом року. 

3.7. Творчі об’єднання позашкільного навчально-виховного закладу 

класифікуються за трьома рівнями: 



І – початковий. Це творчі об’єднання загально розвиваючого 

спрямування, що сприяють виявленню творчих здібностей дітей або розвитку 

їхнього інтересу до творчої діяльності; 

ІІ -  основний. Це творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси дітей 

та учнівської молоді, дають їм додаткову освіту та профільну підготовку, 

задовольняють у професійній орієнтації; 

ІІІ – вищий. Це творчі об’єднання за інтересами для юних талантів, 

обдарованих дітей та юнацтва.  

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи 

діяльності творчого об’єднання, його чисельний склад, кількість годин для 

опанування програм тощо. 

3.8. Зміст роботи творчих об’єднань визначається навчальними планами 

і програмами як авторськими, так і рекомендованими Міністерством освіти і 

науки або іншими центральними органами державної виконавчої влади, які 

мають позашкільні навчально-виховні заклади. Авторські програми 

затверджуються педагогічною радою позашкільного навчально-виховного 

закладу та узгоджуються з обласним управлінням освіти і науки, молоді та 

спорту. Програма може бути однопрофільною, комплексною, наскрізною і 

передбачати навчання учнів індивідуальне, в групах, об’єднаннях, інше. 

Залежно від специфіки діяльності позашкільного закладу, відповідного рівня 

творчого об’єднання  навчання учнів може вестися за програмами, 

розрахованими на навчання протягом місяця та кількох років. 

Програмами може бути передбачена індивідуальна робота з 

обдарованими дітьми, дітьми-інвалідами, в тому числі за місцем проживання. 

3.9. Педагогічний колектив позашкільного навчально-виховного 

закладу працює відповідно до розкладу занять, затвердженого директором. 

Тривалість занять (навчання) встановлюється з урахуванням 

психофізіологічного розвитку дітей, допустимого навантаження учнів різних 

вікових категорій: для вихованців (учнів) віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; від 

6 до 7 років – 35 хвилин; усіх інших – 45 хвилин. 

Вивільнений час педагогами використовується для індивідуальної роботи, 

консультацій, організації дозвілля, тощо. 

3.10.Мінімальна кількість дітей в творчих об’єднаннях: 

1 року навчання   -12 чоловік; 

2 року навчання   - 10 чоловік; 

3 і більше років навчання  -   8 чоловік.  

  В окремих випадках, при необхідності, виходячи з характеру діяльності 

творчих об’єднань, віку вихованців, умов роботи, рівня роботи, завдань, що 

стоять перед колективом ТО, нормами наповнюваності, навчальними планами 



та програмами, директор Центру творчості може встановлювати інший 

кількісний склад творчих об’єднань. 

3.11.Тривалість занять в творчих об’єднаннях: 

1 року навчання   - 4-6 академічних годин (2-3 рази на тиждень по одній 

або дві, або три академічній годині); 

2-го і послідуючих років навчання – 6-9 годин (2-3 рази на тиждень по одній, 

дві, три, або чотири академічній годині). 

 В окремих випадках, при необхідності, виходячи з характеру діяльності 

гуртків, віку вихованців, умов роботи, рівня роботи, завдань, що стоять перед 

колективом гуртка, нормами наповнюваності, навчальними планами та 

програмами, директор Центру творчості може встановлювати іншу тривалість 

занять при максимально допустимій тривалості занять в творчих об’єднаннях – 

12 годин. 

3.12. Тривалість перерв між заняттями окремих гуртків та між окремими 

академічними годинами встановлюється відповідно режиму, розпорядку та 

графіка гурткової роботи в межах 5-20 хвилин. 

3.13. З дозволу адміністрації, при наявності вільних робочих місць, та 

згоди керівника, в роботі гуртків (об’єднань) можуть брати участь батьки, діячі 

науки, культури, працівники творчих спілок, товариств, громадських 

організацій, ін.. 

3.14.  Позашкільна установа може організовувати творчі 

об’єднання на базі шкіл, культосвітніх закладів, дошкільних установ, 

підприємств та інших установ і організацій, які надають можливість створення 

належних умов організації навчально-виховного процесу, проведення 

культурно-розважальних, організаційно-масових та інших заходів з дітьми, 

юнацтвом та молоддю. Матеріальне забезпечення і контроль за їх роботою 

здійснює адміністрація позашкільної установи, а також установа, підприємство, 

організація, на базі яких створюється об’єднання. Оренда приміщень 

вищеназваних закладів для організації позашкільної роботи з дітьми 

здійснюється на безоплатній основі. 

За домовленістю між дирекцією ЦТДЮ та керівництвом закладу, на базі 

якого діють творчі об’єднання позашкільної установи можуть заключатися 

договори, згідно яких регламентується діяльність цих об’єднань і здійснюється 

координація і контроль за їх роботою. 

3.15. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, 

туристичних, хореографічних об’єднань необхідна довідка медичного закладу 

про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених творчих 

об’єднаннях. 

 



IV. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА. НАУКОВО-ДОСЛІДНА 

І ВИРОБНИЧА РОБОТА. 

 

4.1.З метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдаровань і 

самовизначення щодо майбутньої професії позашкільний навчально-виховний 

заклад може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими 

організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для 

творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи. 

4.2.Позашкільний навчально-виховний заклад може бути творчою 

лабораторією, базою ліцею, гімназії, коледжу, вищого навчального закладу в 

роботі з обдарованими дітьми. 

4.3.Позашкільний навчально-виховний заклад, який має 

висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може 

організовувати на своїй базі виробничу практику учнів, студентів ПТУ і ВНЗ. 

 Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їхніх 

професійних навичок позашкільний навчально-виховний заклад за умов 

дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання 

замовлень підприємств, установ, організацій на виготовлення продукції (робіт). 

При цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й 

удосконаленню знань і вмінь, передбачених програмами роботи творчих 

об’єднань. 

4.4.За згодою з відповідними підприємствами, установами, організаціями 

та за наявності умов для одержання певної професії під час навчання у 

позашкільному навчально-виховному закладі, учневі, який склав кваліфікаційні 

іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про 

присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією. 

Центр творчості може самостійно проводити професійну підготовку 

учнівської молоді згідно чинного законодавства з виданням відповідного 

свідоцтва (посвідчення). 

4.5.Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу 

позашкільного навчально-виховного закладу визначені Законом України «Про 

освіту». Статутом позашкільного навчально-виховного закладу можуть 

передбачатися додаткові права та обов’язки учасників навчально-виховного 

процесу, що не суперечить чинному законодавству. 

4.6.Установа може створювати різноманітні дослідні, експериментальні і 

інші об’єднання дітей та юнацтва (малі академії, обсерваторії, кіностудії, інше). 

 

 

 



V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

5.1. Позашкільна установа здійснює роботу по різноманітних 

напрямках по удосконаленню програм, змісту, форм і методів роботи творчих 

об’єднань, клубів, студій тощо по проведенню масових заходів. 

5.2. Здійснює роботу по підвищенню професійної майстерності 

працівників позашкільних установ, вивченню, систематизації і поширенню 

передового педагогічного досвіду з усіх питань позашкільної роботи з дітьми. 

5.3 Надає необхідну допомогу педагогічним колективам навчально-

виховних закладів району в організації та проведенні позашкільної роботи з 

дітьми. 

   5.4. Центр творчості проводить необхідну роботу по допомозі дитячим і 

юнацьким організаціям та об’єднанням у проведенні організаційно-масової та 

культурно-освітньої роботи. 

    5.5. Центр творчості бере участь в організації та проведенні районних 

методичних заходів: семінарів-практикумів різних категорій педпрацівників, 

методичних об’єднань керівників гуртків, семінарів-практикумів педагогів-

організаторів та семінарів класних керівників. 

Проводить консультації для різних категорій педагогічних 

працівників. 

    5.6. Вивчає передумови виникнення та розвитку нових моделей 

організації дозвілля дітей в позаурочний час, проводить необхідну роботу по їх 

популяризації та поширенню в практику роботи освітніх закладів району. 

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА. 

 

6.1.Масова робота в установі здійснюється згідно річного плану та 

поточних завдань, що виникають в процесі роботи. 

6.2. Центр творчості дітей та юнацтва координує, організовує, проводить 

та бере участь в організації і проведенні різноманітних, масових заходів: свят, 

змагань, ділових ігор, олімпіад, конкурсів, виставок, концертів, вікторин, 

диспутів, КВК, зльотів, професійних тижнів, аукціонів, ярмарок, акцій, естафет, 

екскурсій, експедиційних подорожей, турпоходів, тощо. При організації 

масової роботи використовуються різноманітні засоби емоційного впливу з 

урахуванням вікових особливостей дітей, здійснюється пошук сучасних форм 

роботи, підтримуються соціально значимі ініціативи та рухи. Здійснюється 

взаємодія з батьками, громадськістю, різноманітними установами. 

6.3.В канікулярний період організації масової роботи приділяється 

пріоритетна увага. Під час літніх канікул може практикуватися робота на базі 

оздоровчих таборів . Позашкільна установа може відкривати влітку на своїй, 



або на інших базах профільні табори, туристичні бази, організовувати роботу з 

новим або змінним контингентом гуртківців, гуртки одного дня, табори з 

денним перебуванням дітей, табірні збори, роботу за місцем проживання.  

 

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу є: 

- діти, вихованці дитячих садків, учні, курсанти, студенти тощо, в 

основному, віком від 5 до 18 років; 

- педагогічні працівники; 

- технічний, навчально-допоміжний персонал; 

- батьки (особи, які їх замінюють); 

- представники підприємств, установ, кооперативів, громадських 

організацій, асоціацій тощо, які беруть участь у навчально-виховній роботі. 

7.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу 

визначаються Законом України «Про освіту» та даним Статутом. 

7.3.Вихованці Центру творчості мають право: 

- обирати для навчання та проведення свого дозвілля творчі 

об’єднання, гуртки, форми навчання, масові заходи  тощо, які пропонуються 

позашкільною установою; 

- користуватися наявно матеріально-технічною базою установи; 

- на практичну допомогу та інформацію з усіх питань позашкільної 

роботи, галузей знань, по напрямках, що культивуються в Центрі творчості; 

- брати участь в усіх видах науково-практичної діяльності установи; 

- створювати колективний орган дитячого самоврядування; 

- брати участь в конференціях, олімпіадах, конкурсах, змаганнях, 

оглядах, виставках тощо; 

- особисто або через своїх представників брати участь у 

громадському самоврядуванні закладу; 

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо 

організації навчально-виховного процесу, дозвілля гуртківців; 

- створювати в установі та брати участь в роботі різних добровільних 

самодіяльних об’єднаннях, асоціаціях, клубах, громадських об’єднаннях, 

громадських дитячих та юнацьких організаціях; 

- на захист від будь-яких форм насилля та дій з боку працівників 

позашкільної установи, які порушують права або принижують їх честь та 

гідність; 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання в Центрі творчості.  

7.4.Вихованці Центру творчості зобов’язані: 



- виконувати вимоги Статуту, Правила внутрішнього розпорядку та 

Правила поведінки дітей в ЦТДЮ; 

- дотримуватися законодавства, моральних і естетичних норм 

співжиття; 

- приймати посильну участь в зміцненні матеріально-технічної бази, 

бережливо відноситися до майна Центру творчості; 

- бути дисциплінованими під час перебування в Центрі творчості, 

відповідально відноситися до відвідування вибраних творчих об’єднань, 

наполегливо оволодівати різноманітними знаннями та вміннями; 

- дотримуватися чистоти і порядку правил санітарії і техніки безпеки; 

- брати участь в організації в проведенні масових заходів, суспільно-

корисній роботі, в роботі за екологічну чистоту і охорону навколишнього 

середовища. 

7.5.За серйозні порушення обов’язків вихованця Летичівського ЦТДЮ 

останній може бути виключений з гуртка (творчого об’єднання) і не допущений 

до участі в масових заходах.  

7.6.Відволікання вихованців Центру творчості за рахунок навчального 

часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, 

забороняється крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів. 

7.7.Педагогічними працівниками позашкільного закладу можуть бути 

особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну або 

професійну освіту чи підготовку, а також, якщо їх фізичний стаж дозволяє 

виконувати покладені на них функції. 

7.8.Керівники творчих об’єднань (гуртків, секцій, студій, клубів), інші 

педпрацівники (крім заступників директора),  приймаються на роботу і 

звільняються з роботи  директором Центру творчості, згідно чинного 

законодавства. 

Заступники директора приймаються на роботу та звільняються з 

роботи уповноваженим органом місцевої виконавчої влади. 

7.9.Педпрацівники  атестуються. За результатами атестування 

визначається відповідність даного працівника займаній посаді, рівень його 

кваліфікації, категорійність, тарифний розряд по оплаті праці. Рішення 

атестаційної комісії є також підставою для звільнення його з роботи у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.10.Педагогічні працівники мають право на: 

- захист професійної честі, гідності; 

-  участь у громадському самоврядуванні; 

- участь в обговоренні та вирішені питань організації навчально-

виховного процесу; 



-проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи 

відповідно до діючих нормативних документів; 

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання та організації масової 

роботи, виявлення педагогічної ініціативи; 

- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії, тарифного 

розряду, звання; 

- індивідуальну педагогічну діяльність; 

- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому 

законодавством;  

- користування подовженою оплачуваною відпусткою; 

- одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку із зміцненням в 

організації роботи закладу; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, 

форм навчання; 

- отримання пенсії, в тому числі за вислугою років. 

Відволікання педпрацівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.  

7.11.Педпрацівники зобов’язані: 

         - виконувати Статут Центру творчості, Правила внутрішнього розпорядку, 

умови контракту чи трудового договору; 

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм ; 

- здійснювати підхід до виховання гуртківців згідно Закону «Про освіту»  

та вимог, що відповідають особливостям розвитку держави на сучасному етапі; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

принципів загальнолюдської моралі: правди, доброти, справедливості, 

відданості, патріотизму, гуманізму, стриманості, працелюбства, поміркованості, 

інших доброчинностей; 

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, 

духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і 

соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до 

навколишнього середовища; 

- готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

вихованців; 

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим 

шкідливим звичкам; 



- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну і політичну культуру, приймати участь в методичній 

роботі Центру творчості; 

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування 

Центру творчості, накази, усні та письмові розпорядження адміністрації, 

державного управління освітою; 

- добиватися постійного складу дітей в творчих об’єднаннях та високого 

рівня відвідування ними занять; 

- забезпечувати результативну роботу творчого об’єднання на кінцевий 

результат, участь у виставках, конкурсах, оглядах, змаганнях, зльотах тощо;  

- забезпечувати участь своїх вихованців в масових заходах Центру 

творчості; 

- підтримувати тісні зв’язки зі школою, іншими освітніми закладами, 

батьками, громадськістю; 

- брати активну участь по зміцненню матеріально-технічної бази 

установи, гуртка, обладнання кабінетів та робочих місць; 

- підносити авторитет позашкільної установи, пропагувати її досягнення 

та успіхи в роботі.  

7.12.В позашкільному закладі періодично проводиться атестація 

педагогічних працівників. Порядок проведення атестації встановлюється 

Міністерством освіти і науки України. 

Державна атестація позашкільної установи проводиться один раз  на 

десять років згідно чинного законодавства. 

7.13.Педпрацівники, які не відповідають займаній посаді по результатам 

атестації або систематично порушували Статут, Правила внутрішнього 

розпорядку установи, не виконують посадові обов’язки, умови договору, 

контракту, звільняються з роботи згідно чинного законодавства.  

7.14.Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал 

приймається на роботу і звільняється з роботи директором Центру творчості 

згідно чинного законодавства. 

Їх права та обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим 

Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку установи.  

7.15.Батьки вихованців Центру творчості є учасниками навчально-

виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до позашкільної установи. 

7.16.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в 

позашкільній установі; 

звертатися до органів державного управління і громадського 

самоврядування з питань навчання і виховання дітей; 



брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу; 

брати участь в зміцненні матеріально-технічної бази установи; 

захищати в органах громадського самоврядування установи та у 

відповідних державних судових органах законні інтереси і права своїх дітей; 

брати участь в організації і проведенні масових заходів; 

з дозволу керівників гуртків та при погодженні з директором Центру 

творчості брати участь в роботі творчого об’єднання; 

батьківські збори позашкільної установи – колективний орган 

батьківського самоврядування. 

7.17.Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

поважати гідність дитини, виховувати почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім’ї, 

повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів; 

сприяти участі дитини в гуртках та масових заходах Центру творчості; 

формувати у дитини повагу до інтелектуальної і фізичної праці, 

психологічну готовність до творчої праці; 

виховувати повагу до законів, прав, духовних свобод людини; 

боротися проти вживання дітьми алкоголю, наркотиків, інших шкідливих 

звичок. 

Позашкільна установа надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу 

у виконанні ними своїх обов’язків. 

7.18.У разі невиконання батьками своїх обов’язків згідно Статуту Центру 

творчості та передбачених чинним законодавством України позашкільна 

установа може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх 

батьківських прав.  

7.19.У навчально-виховному процесі Центру творчості мають право брати 

участь представники тих підприємств, установ, асоціацій, виробничих 

об’єднань, бізнесмени, інші, які проявляють практичну зацікавленість в 

допомозі позашкільній установі по удосконаленню та піднесенню рівня 

навчально-виховного процесу в гуртках, по зміцненню матеріально-технічної 

бази, вирішенню фінансових, організаційних та інших проблем, що стоять 

перед установою. 

7.20 .Представники громадськості мають право: 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в 

Центрі творчості; 

- керувати учнівськими творчими об’єднаннями, студіями, клубами 

тощо; 

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового 

забезпечення установи; 



- проводити консультації для педпрацівників; 

- брати участь в організації навчально-виховного процесу, масової 

роботи. 

    7.21.Представники громадськості зобов’язані: 

- дотримуватися Статуту Центру творчості, Правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 

- виконувати рішення органів самоврядування в Центрі творчості, 

накази та розпорядження директора установи; 

- дотримуватися етики поведінки та моралі; 

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного та психічного 

насильства; 

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання 

алкоголю, наркотиків. 

 

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО УСТАНОВОЮ 

 

8.1.Управління позашкільним навчально-виховним закладом 

здійснюється його засновником і місцевим органом державної виконавчої влади 

в межах повноважень, передбачених чинним законодавством. Повноваження 

засновника визначаються відповідно до чинного законодавства.  

8.2.Вищим органом громадського самоврядування позашкільного 

навчально-виховного закладу є загальні збори (конференція) колективу, що 

скликаються не менш як один раз на рік. 

Повноваження вищого органу громадського самоврядування та механізм 

створення виборного органу визначаються статутом позашкільного навчально-

виховного закладу.  

8.3.У позашкільній установі ЦТДЮ може створюватися Рада  ЦТДЮ як 

постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган 

громадського самоврядування. Засідання Ради є правомочним, коли в ньому 

бере участь не менше двох третин її членів. Рішення приймається більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення Ради мають 

рекомендаційний характер. 

В позашкільній установі може створюватися і діяти Опікунська рада.  

Мета, завдання, принципи діяльності і повноваження Ради позашкільної 

установи і Опікунської ради визначаються Примірним положенням  про Раду 

позашкільного навчального закладу та Примірним положенням про Опікунську 

раду та їх Статутами.  



8.4.В Центрі творчості дітей та юнацтва може створюватися колективний 

орган учнівського самоврядування, який обирається на загальних зборах 

вихованців позашкільної установи (ТО). 

8.5.Батьківські збори ЦТДЮ (ТО) – колективний орган батьківського 

самоврядування. 

8.6. Безпосереднє керівництво позашкільним навчально-виховним 

закладом здійснює директор, який призначається і звільняється призначається і 

звільняється з посади відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради від 31.08.2017р. №21. 

8.7.Директор позашкільного навчально-виховного закладу: 

- керує діяльністю закладу, представляє його в усіх органах, 

установах і громадських організаціях та відповідає перед засновником за 

результати діяльності закладу; 

- в межах встановленого фонду заробітної плати затверджує і 

організовує виконання кошторису, укладає угоди з юридичними та фізичними 

особами, відкриває рахунки в установах банків; 

- встановлює надбавки та доплати працівникам закладу за рахунок і в 

межах фонду заробітної плати за погодженням із засновником або 

уповноваженим ним органом; 

- встановлює премії працівникам закладу за рахунок і в межах фонду 

заробітної плати за погодженням з радою установи або профспілковим 

комітетом; 

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, 

обов’язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями закладу; 

- затверджує режим роботи та розпорядок дня за погодженням із 

засновником або уповноваженим ним органом; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу; 

- заключає трудові договори, контракти; 

- затверджує функціональні обов’язки працівників Центру творчості; 

- встановлює тижневе навантаження педпрацівників; 

- затверджує графік роботи творчих об’єднань. 

8.8.Рада позашкільного навчально-виховного закладу: 

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій); 

- вносить пропозиції про перспективи розвитку позашкільного 

навчально-виховного закладу щодо режиму роботи закладу, заходів по 

зміцненню його матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності; 

- підтримує творчі ініціативи, новації позашкільної освіти; 



- визначає форми співробітництва позашкільного навчально-виховного 

закладу з науково-дослідними, виробничими, кооперативними  

організаціями, творчими спілками, іншими державними і громадськими 

інститутами; 

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та 

інших працівників закладу; 

- здійснює контроль за реалізацією пропозицій і критичних зауважень 

членів колективу; 

- разом із директором відстоює інтереси позашкільної установи, 

сприяє реалізації завдань, що стоять перед установою; 

- вносить пропозиції щодо програми діяльності установи, профілів 

об’єднань тощо; 

- бере участь в атестації педагогічних працівників; 

- оцінює громадські і авторські ініціативи по удосконаленню роботи з 

дітьми, творчому пошуку і дослідно-експериментальній роботі педпрацівників; 

-  сприяє здійсненню зв’язків позашкільної установи з громадськими 

організаціями, установами, підприємствами, союзами, об’єднаннями, школами, 

дошкільними закладами тощо; 

- вислуховує звіти педпрацівників, вносить на розгляд загальних зборів 

(дирекції) пропозиції по удосконаленню їх роботи; 

- в рамках діючого законодавства приймає міри для захисту 

педпрацівників і адміністрації установи від необдуманого і некомпетентного 

втручання в їх професійну і посадову діяльність, обмеження їх самостійності, 

входить по даним питанням у відповідні органи; 

- діє у тісному контакті з адміністрацією, всі свої рішення своєчасно 

доводить до відома колективу, батьків, громадськості; 

- до складу Ради позашкільної установи входять представники 

педпрацівників, вихованців середнього та старшого віку, громадськості, батьки. 

Кількісний склад визначається зборами колективу. 

8.9.З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, 

підвищення майстерності педагогічних працівників у позашкільному закладі на 

правах дорадчого органу створюється педагогічна рада. 

Склад, функції та порядок роботи педагогічної ради визначаються 

Статутом закладу. Головою ради є директор позашкільного навчально-

виховного закладу. 

За поточну роботу ради відповідає один із методистів (заступник 

директора) згідно наказу директора Центру творчості про розподіл обов’язків 

між відповідальними та педпрацівниками позашкільної установи.  

8.10.Педагогічна рада: 



- розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного 

процесу, масової та методичної роботи; 

- обговорює і рекомендує до затвердження річний план роботи закладу; 

- кількісний склад педагогічної ради визначається кількістю 

педпрацівників установи; 

- сприяє розвитку творчої ініціативи педагогів, впровадженню досягнень 

науки і передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 

працівників.  

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будь-які 

питання, пов’язані із навчально-виховним процесом. Кількість засідань 

педагогічної ради визначається їхньою доцільністю і, як правило, становить не 

менше трьох на рік. 

8.11.Для вдосконалення форм і метолів навчально-виховної роботи, 

розвитку творчих ініціатив педагогічних колективів за рішенням педагогічної 

ради при установі можуть створюватися на громадських засадах 

координаційно-методичної ради із секціями, об’єднаннями за напрямками 

роботи. 

8.12.Поточну роботу по забезпеченню навчально-виховного процесу 

здійснення організаційно-методичної роботи проводять  методисти 

позашкільної установи (заступники директора). 

8.13.Поточну роботу по забезпеченню організаційно-масової роботи в 

установі в цілому здійснює культорганізатор у тісному контакті з методистами, 

акомпаніаторами, завідуючими відділами, керівниками творчих об’єднань, 

іншими працівниками (при відсутності культорганізатора поточну 

організаційно-масову роботу проводить один із методистів).  

У випадку створення в установі окремих підрозділів (відділів, секцій, 

лабораторій тощо) відповідні зміст, форми і методи їх роботи визначаються 

директором Центру творчості. 

 

ІХ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ 

 

Документація позашкільної установи ведеться у відповідності з типовою 

інструкцією, затвердженою Міністерством освіти і науки України. 

В основному, це наступні документи: 

1. Оригінали наказів з основних видів діяльності установи. 

2. Посадові обов’язки працівників. 

3. Трудові договори (контракти) з працівниками (тарифікаційний список). 

4. Договори з працівниками установи про матеріальну відповідальність. 



5. Протоколи засідань Ради позашкільної установи, загальних зборів, педагогічної 

ради. 

6. План роботи установи на календарний рік (1-е, 2-е півріччя, літні канікули). 

7. Режим роботи установи, розпорядок дня. 

8. Розклад занять творчих об’єднань (гуртків). 

9. Плани навчально-виховної роботи творчих об’єднань. 

10. Програми, за якими працюють творчі об’єднання. 

11.  Журнали обліку гурткової роботи. 

12.  Календарні плани роботи творчих об’єднань (1-е, 2-е півріччя, літні канікули). 

13.  Журнали вхідної та вихідної документації. 

 

Х. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

10.1. Фінансова та господарська діяльність Центру творчості 

здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та залучених 

додаткових коштів. 

10.2 . Джерела формування коштів установи: 

1) кошти державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, 

не нижчому від передбаченого нормативами фінансування позашкільних 

навчально-виховних закладів; 

2) кошти, одержані від громадян за надання їм платних послуг у галузі 

освіти на підставі відповідних угод; 

3) кошти, одержані за виконання творчих, науково-дослідних та інших 

робіт на замовлення підприємств, установ і організацій; 

4) доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та іншого 

майна за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом; 

5) доходи від діяльності підприємницьких структур, що створюються 

чи засновуються позашкільним навчально-виховним закладом для реалізації 

статутних цілей; 

6) дотації органів державної та місцевої влади; 

7) кредити та позики банків; 

8) добровільні внески підприємств, установ, організацій та окремих 

громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб; 

9) інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

Обсяг бюджетних асигнувань не залежить від наявності інших джерел 

фінансування державного позашкільного навчально-виховного закладу. 

Бюджетні асигнування, виділені позашкільній установі, та інші бюджетні 

кошти і надходження, не використані у поточному фінансовому році, не 

підлягають вилученню. Платні послуги надаються в основному за профілями 



діяльності конкретних творчих об’єднань або установи в цілому відповідно до 

укладених договорів. 

10.3.Платні послуги надаються за договірними цінами. Платні послуги не 

є обов’язковими і встановлення планових завдань Центру творчості на розвиток 

платних послуг у будь-якій формі забороняється. 

10.4.Виконання додаткових робіт працівниками установи здійснюється у 

вільний від основної роботи час (крім випадків, пов’язаних з виконанням 

замовлень щодо організації і проведення навчально-виховних, організаційно-

масових та інших заходів міського, районного і вищого рівнів та коли 

виконання додаткових робіт не протирічить реалізації навчально-виховного 

процесу творчого об’єднання). 

10.5.Виконання додаткових робіт забороняється директором у випадку, 

якщо показники роботи працівника знижуються. 

10.6.Центр творчості у здійсненні фінансово-господарської діяльності має 

право: 

-користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для 

закладів державної системи освіти; 

-отримувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від 

органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян; 

-здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання, спорядження та інші 

матеріальні цінності; 

-залишати в своєму розпорядженні і використовувати для розвитку 

матеріально-технічної бази, заохочення працівників установи та інших 

учасників навчально-виховного процесу, організації навчально-виховної, 

організаційно-масової, науково-методичної та іншої роботи кошти від  

надання в оренду приміщень, реалізації в установленому порядку обладнання, 

інвентаря, виробленої продукції тощо; 

-розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, 

профільних таборів, туристичних баз; 

-спрямовувати відповідні кошти на будівництво або благоустрій 

соціально-побутових об’єктів; 

-відкривати рахунки, в тому числі валютні, в установах банків України; 

-здійснювати інші дії, що не суперечить чинному законодавству та 

Статуту; 

-затверджувати структуру установи, штатний розпис; 

-визначати необхідну кількість працівників без урахування 

співвідношення чисельності керівників і спеціалістів (кількості 

адміністративних, обслуговуючих працівників, педпрацівників, керівників 

творчих об’єднань) в межах фонду заробітної плати; 



-встановлювати працівникам надбавки та доплати до ставок заробітної 

плати за високі творчі та виробничі досягнення та показники в роботі, за 

зразкове виконання навчальних планів і програм та збереження основного 

складу гуртківців, ін..; 

-оновлення та створення нових форм роботи та методів з дітьми і 

поширення їх в практику роботи установи, систематичну, творчу, висоякісну та 

результативну поточну роботу, значний вклад в здійснення організаційно-

масової, організаційно-методичної, господарської роботи; 

-виконання особливо важких робіт, інше; 

-надбавки та доплати встановлюються в межах встановленого фонду 

заробітної плати; 

-розміри надбавок та доплат встановлюються в залежності від особистого 

вкладу працівника, умов роботи та інших виробничих показників; 

-вказані надбавки, доплати зменшуються або відміняються повністю при 

зниженні рівня роботи, порушення трудової дисципліни, інших причин або при 

відсутності належних коштів; 

-визначати диференційовано порядок і розміри преміювань. 

10.7.Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності в Центрі 

творчості визначається чинним законодавством. Контроль за фінансово-

господарською діяльністю позашкільної установи здійснюється відповідними 

державними органами, засновником, а також уповноваженими ними особами.  

10.8.Бухгалтерський облік установа може проводити самостійно, разом з 

іншими установами, а також через централізовану бухгалтерію відділу освіти. 

 

ХІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

11.1.Матеріально-технічна база позашкільної установи включає в себе всі 

споруди, приміщення, бази, транспортні засоби, машини і обладнання інші 

матеріальні цінності, що знаходяться в оперативному управлінні установи, 

знаходяться на її балансі. 

11.2.Матеріальна база поповнюється за рахунок бюджету та інших 

надходжень. 

11.3.Розвиток матеріально-технічної бази позашкільної установи 

здійснюється на основі затвердження діючих соціальних нормативів з 

урахуванням регіональних та інших особливостей. Питання, зв’язані з 

придбанням, входять в компетенцію адміністрації позашкільної установи в 

вирішуються в установленому порядку. 

11.4.Відповідно до чинного законодавства позашкільний навчально-

виховний заклад безкоштовно користується земельними ділянками, на яких він 



розташований, несе відповідальність за раціональне використання і 

відновлення природних ресурсів. 

11.5.Збитки, заподіяні позашкільному навчально-виховному закладу в 

результаті порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

11.6.Установа має право здавати матеріально-технічну базу в оренду або 

орендувати необхідну йому матеріально-технічну базу інших підприємств, 

установ, організацій чи фізичних осіб. 

11.7.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

установи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. 
 

ХІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

12.1.Позашкільний навчально-виховний заклад має право укладати угоди 

про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, 

організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних  

країн, встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених 

угод про обмін творчими учнівськими колективами, педагогічними 

колективами, створювати у встановленому порядку спільні (асоційовані) 

заклади, навчально-виховні центри, проводити спільні заходи, визначені 

Статутом тощо. 

12.2.Позашкільний навчально-виховний заклад може у встановленому 

порядку одержувати право на зовнішньо-економічну діяльність та укладати 

угоди. 

12.3.Навчальне обладнання, прилади, що надходять із-за кордону для 

позашкільних навчально-виховних закладів, звільняються від ввізного мита та 

митних зборів відповідно до чинного законодавства.  

12.4.Позашкільний навчально-виховний заклад може направляти в інші 

країни з метою обміну досвідом, участі в масових заходах своїх працівників та 

вихованців. 

 

ХІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВИ, ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ 

 

13.1.Контроль за дотриманням установою державних стандартів освіти і 

виховання здійснюється засновником та уповноваженим ним органом. 

13.2.Основною формою контролю за діяльністю закладу є атестація, яка 

проводиться, як правило, один раз на десять років у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 



13.3.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-

виховним процесом, встановлюється засновником Центру творчості відповідно 

до чинного законодавства. 

13.4.Міністерство освіти та науки, управління освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації здійснюють управління 

позашкільною установою. 

 

ХІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

14.1.Позашкільний навчально-виховний заклад є юридичною особою, має 

самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, бланк встановленого 

зразка, печатку зі своїм найменуванням. 

14.2.Ліквідація чи реорганізація позашкільного навчально-виховного 

закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

14.3.При реорганізації чи ліквідації позашкільного навчально-виховного 

закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується 

дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України. 

14.4.Зміни та доповнення до Статуту можуть вноситися в будь-який час 

на умовах, згідно чинного законодавства. 

 

 

Селищний голова       І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


