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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Васильківський дошкільний навчальний заклад № 4 «Сонечко» (далі - дошкільний 

заклад) створений на підставі рішення виконавчого комітету Васильківської міської 

ради № ???? від ??????????? року.  

1.2. Повна назва дошкільного закладу: Васильківський дошкільний навчальний   заклад 

№ 4  «Сонечко». 

1.3. Скорочена назва: Васильківський ДНЗ № 4 «Сонечко». 

1.4. Тип дошкільного закладу: ясла-садок. 

1.5. Організаційно-правова форма: комунальна організація. 

1.6. Юридична адреса дошкільного закладу:  

08600, Київська область, місто Васильків, вул. Скрипника, 10, тел. – 2-32-20. 

1.7. Засновником дошкільного закладу є Васильківська міська рада Київської області. 

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного 

закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з 

обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх 

господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 

1.8. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний 

навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 березня 2003 р. N 305, іншими законодавчими актами, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої 

влади, рішеннями органів місцевого самоврядування та власним статутом. 

1.9. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, 

бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного 

казначейства.  

1.10. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на 

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

оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного 

розвитку.  

1.11. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань 

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

формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту 

1.12. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний 

навчальний заклад та даним статутом. 

1.13. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:  

 реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»; 

 забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, 

рівня і обсягу;  

 дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 

бази.  
 



 добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та 

інші надходження, не заборонені законодавством. 

10.4.Штатний розпис дошкільного закладу затверджуються відповідним органом 

управління  освітою на  основі  Типових  штатних  нормативів  дошкільних 

навчальних закладів,  затверджених  МОН за погодженням з Мінфіном. 

10.5. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право: 

 придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

 отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних 

осіб; 

 здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із 

законодавством. 

10.6. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно 

до законодавства. 

10.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі 

визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким 

підпорядковуються дошкільні заклади. 

10.8. Бухгалтерський облік  у дошкільному закладі  здійснюється централізованою 

бухгалтерією органу управління освітою  Васильківської міської ради. 

 

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна 

атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України. 

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня 

й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади: 

органом управління освітою Васильківської міської ради. 

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним 

процесом: встановлюється  органом управління освітою Васильківської міської ради. 
 

 

Прийнято загальними 

зборами трудового колективу 

Протокол №  2 

 від " 20 "     лютого   2008р. 

 


