
 
Україна 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
                                   В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 
РІШЕННЯ  № 155 

 

                                                                             від 06 серпня 2014 року 
Про внесення змін до статутів ДНЗ та  
вирішення питань перерозподілу  
основних засобів, матеріальних  
цінностей і кошторисних  
призначень фінансового ресурсу  
між дошкільними закладами освіти міста 
 

 Заслухавши інформацію завідуючої відділом фінансово – господарської 
діяльності Дорош В. В. та заступника міського голови Колбасюка В. В., 
розглянувши статути дошкільних навчальних закладів міста Олевська, 
керуючись ст. 29, ст. 30, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 13, ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», 
Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою 
Кабінетом Міністрів України № 305 від 12 березня 2003 року із подальшими 
змінами, виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ:  

1. Рекомендувати начальнику відділу освіти Олевської РДА Левченку 
Валерію Петровичу:  
· попередити про можливе дострокове розірвання трудового договору 

на підставі п. 1. статті 40 Кодексу законів про працю України 
керівників усіх дошкільних навчальних закладів міста Олевська 
протягом 10 (десяти днів) з моменту прийняття цього рішення; 

· зобов’язати керівників дошкільних навчальних закладів міста 
Олевська попередити всіх працівників відповідних дошкільних 
навчальних закладів міста про можливе дострокове розірвання 
трудового договору на підставі п. 1. статті 40 Кодексу законів про 
працю України невідкладно, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з 
моменту отримання повідомлення начальника відділу освіти 
Олевської РДА Левченка В. П. зазначеного в п. 1.1. цього рішення 
виконавчого комітету. 



2. Завідуючій відділом фінансово – господарської діяльності міської ради 
Дорош В. В. та завідуючим ДНЗ міста Олевська невідкладно після 
виконання підпунктів 1.1. та 1.2. цього рішення:  
· відповідно до статті 49 – 2 Кодексу законів про працю України 

довести до відома державної служби зайнятості інформацію про 
можливе наступне вивільнення працівників із зазначенням їх 
професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці; 

· відповідно до статті 49 – 4 Кодексу законів про працю України 
надати професійній спілці (спілкам) членами якої є працівники 
дошкільних навчальних закладів міста інформації з питань 
порушених у цьому рішенні виконавчого комітету, включаючи 
інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії 
працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення 
звільнення.  

3. Внести зміни до статутів дошкільних навчальних закладів міста 
Олевська та викласти статути у новій редакцій відповідно до додатку 1  
цього рішення виконавчого комітету. 

4. Створити комісію з питань перерозподілу основних засобів, 
матеріальних цінностей і кошторисних призначень фінансового 
ресурсу між дошкільними закладами освіти міста у складі: 
· голова комісії: заступник міського голови – Колбасюк В. В.; 
· завідуюча відділом фінансово – господарської діяльності – Дорош В. 

В. (член комісії); 
· бухгалтери ДНЗ – Остапчук З. І., Павловський А. Ф., Торгонська Н. 

Г., Бородавко Н. А. (члени комісії); 
· заступник начальника управління фінансів Олевської РДА – Котова 

О. С. (член комісії за згодою). 
5. Комісії передбаченій у п. 4. цього рішення виконавчого комітету 

підготувати необхідний пакет документів на затвердження відповідним 
органом ради до 1 жовтня 2014 року. 

6. Встановити, що з дати набрання чинності цим рішенням виконавчого 
комітету повноваження щодо затвердження штатного розпису по 
дошкільним навчальним закладам міста відносяться до повноважень 
виконавчого комітету Олевської міської ради із дотриманням порядку 
передбаченому законодавством. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 
ради Євдокимова С. М.    
 

 
    Міський голова                                                                   А. В. Повар 

 

 



Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету від 06 серпня 2014 року № 155 

«Погоджено»                                                                        

Відділ освіти Олевської районної державної  

адміністрації                                                               

начальник відділу 

_______________________  В. П. Левченко
                     

 

 

«Затверджено» 

Олевська міська рада 

Міський голова  

___________________________ А. В. Повар 

рішення виконавчого комітету від ________ 

______________________________________ 

 

 

СТАТУТ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

№ ___  

 «_______________________________» 

міста Олевська Житомирської області 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Свідоцтво про державну 
реєстрацію № __________ 
від ___________________ року 



1. Загальні положення 

1.1. Повна назва закладу – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № __ 
«_________________________» (скорочена назва – ДНЗ № _____). 

1.2. Юридична адреса дошкільного навчального закладу № __: 11000, 
Житомирська область,  м. Олевськ  вул. ____________________, _, тел. 
____. 

1.3. Засновником ДНЗ № ___ є Олевська  міська рада. 
1.4. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально 

технічне забезпечення, в межах кошторисних призначень відповідно до 
діючого законодавства України. 

1.5. ДНЗ № __ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 
дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 12 березня 2003 р. 
№ 305 із подальшими змінами та доповненнями, іншими нормативно-
правовими актами, власним статутом. 

1.6. ДНЗ № __ є юридичною особою, може мати розрахункові рахунки в 
установах банку, інших фінансових установах, відповідних органах 
Державного казначейства України, печатку, штамп встановленого зразка, 
бланки зі своїм найменуванням. 

1.7. Майно ДНЗ № __ належить йому на праві оперативного управління. 
1.8. Статут ДНЗ № __ затверджується засновником та реєструється у порядку, 

встановленому законодавством України. ДНЗ № __ набуває прав 
юридичної особи з дня реєстрації статуту. 
 

2. Мета та завдання ДНЗ № __ 
2.1.Головною метою ДНЗ № __ 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. 

2.2.Діяльність ДНЗ № __ 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. 

2.3.ДНЗ № __ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 
компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та цим 
статутом. 



2.4.ДНЗ № __ 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. 
2.5.Взаємовідносини між ДНЗ № __ та юридичними чи фізичними особами 

визначаються правочинами, що укладатимуться між ними. 
 

3. Комплектування дошкільного навчального закладу 
3.1. ДНЗ № __ розрахований на __ місць. 
3.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові, різновікові). 
3.3. У ДНЗ № __ функціонують__групи:  ясельна,  молодшо – середня та 

старша. 
3.4. ДНЗ № ___ має групи з денним режимом перебування дітей. 
3.5. Наповнюваність груп дітьми становить: 

· для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб; 
· для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; 
· в оздоровчий період – до 15 осіб. 

3.6. Порядок комплектування ДНЗ № __ визначається засновником 
відповідно до ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту». 

3.7.Для зарахування дитини в дошкільний навчальний заклад № __ необхідно 
подати: 
· заяву батьків на ім'я керівника ДНЗ № ___; 
· медичну довідку про стан здоров'я дитини; 
· довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 
· копію свідоцтва про народження дитини; 

3.8. За дитиною зберігається місце у ДНЗ № __ у разі її хвороби, карантину, 
санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 
замінюють, а також у літній період протягом 75 днів. 

3.9.Відрахування дитини із дошкільного навчального закладу може 
здійснюватись: 
· за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 
· на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування у ДНЗ № __; 
· у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 



замінюють плати за харчування дитини протягом двох місяців. 
3.10. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово 

повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини із 
ДНЗ № __ не пізніше, як за 10 календарних днів до дня відрахування. 

3.11. Забороняється відрахування дитини з ДНЗ № __ з будь-яких інших 
підстав, які не передбачені цим статутом та законодавством України. 

3.12. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально – педагогічний 
патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти 
дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів та надання 
консультаційної допомоги сім'ї. 

3.13. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі під соціально-
педагогічним патронатом беруться на облік у цьому закладі. 
 

                             4. Режим роботи ДНЗ № __ 

4.1. ДНЗ № __ працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин, одна 
група 10,5 год. Вихідні дні - субота, неділя. 

4.2. Щоденний графік роботи ДНЗ № __: 8.00 - 17.00 години. 
4.3. Щоденний графік роботи однієї групи дошкільного навчального закладу для 

батьків, які працюють до 18.00 години: 7.45 - 18.15 годин. 
 

5. Організація навчально - виховного процесу у ДНЗ № ___ 

5.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня 
і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня 
(оздоровчий період) у ДНЗ № __ може проводитися оздоровлення дітей 
відповідно до графіку визначеному засновником. 

5.2. ДНЗ № __ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який 
складається на навчальний рік та період оздоровлення. 

5.3. План роботи ДНЗ схвалюється педагогічною радою закладу, 
затверджується керівником ДНЗ № __ і погоджується з відповідним 
органом управління освітою Олевської райдержадміністрації. 

5.4. У ДНЗ №  __ мовою навчання і виховання дітей є українська мова. 
5.5. Навчально-виховний процес у ДНЗ № __ здійснюється відповідно до 

програм навчання дітей дошкільного віку, які діють на території України 
та повинен забезпечувати наступність між дошкільною освітою та 
початковою ланкою загальної середньої освіти. 

5.6. ДНЗ № __ організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим, 



художньо-естетичним  напрямком. 
5.7. ДНЗ № __ може надавати додаткові освітні послуги (гурток театральний, 

самостійно-художньої діяльності). Додаткові освітні послуги надаються 
лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок 
коштів батьків або осіб, які їх замінюють, на основі договору між 
батьками та навчальним закладом у межах гранично допустимого 
навантаження дитини. 
 

6. Організація харчування дітей у ДНЗ № __ 

6.1. Харчування дітей в ДНЗ № __ здійснюється відповідно до норм, 
затверджених відповідними нормативними актами України, які регулюють 
зазначені у цьому пункті статуту відносини. 

6.2. У ДНЗ № __ встановлюється трьохразове харчування. 
6.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, 

закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, 
смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 
зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 
медичних працівників та керівника ДНЗ № __. 

 

7. Медичне обслуговування дітей у ДНЗ № __ 
7.1. Медичне обслуговування дітей ДНЗ № __ здійснюється Олевською 

районною лікарнею на безоплатній основі в межах та спосіб передбачених 
законодавством України. 

7.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому 
числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом 
здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, 
загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, 
режимом та якістю харчування. 

7.3. ДНЗ № __ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 
медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів та 
інших необхідних заходів для медичного обслуговування дітей, які 
відвідують заклад. 
 

8. Учасники навчально-виховного процесу 

8.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ №  __ є: 
· діти дошкільного віку; 



· завідувач дошкільним навчальним закладом; 
· педагогічні працівники; 
· медичні працівники; 
· помічники вихователів та няні-санітарки; 
· батьки або особи, які їх замінюють; 
· фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти 

8.2. За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального та морального 
заохочення, згідно чинного законодавства. 

8.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 
· безпечні   та   нешкідливі   для   здоров'я   умови   утримання,   розвитку, 

виховання і навчання; 
· захист від будь якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди 

її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 
· захист від будь - яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

дитини, а також фізичного та психічного насильства; 
· захист від приниження її гідності; 
· здоровий спосіб життя. 

8.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 
· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу; 
· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 
· брати участь у покращенні організації навчально - виховного процесу 

та зміцненні матеріально - технічної бази закладу; 
· відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 
· захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах 

і суді. 
8.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

· своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному 
навчальному закладі у встановленому порядку; 

· своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість 
відсутності або хвороби дитини; 

· слідкувати за станом здоров'я дитини; 
· інші обов’язки передбачені законодавством України. 

8.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу 
приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує 
результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої 
дозволяє виконувати обов'язки. 



8.7. Трудові відносини між ДНЗ № __ та його працівниками регулюються 
трудовим законодавством України. 

8.8. Педагогічні працівники мають право: 
· на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з 

дітьми; 
· брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 
· на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах 

тощо; 
· проводити у встановленому порядку науково - дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 
· вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 
· на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 
· об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 
· на захист професійної честі та власної гідності; 
· інші права, передбачені законодавством України. 

8.9. Педагогічні працівники зобов'язані: 
· виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту 

чи трудового договору; 
· дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 
· забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та 
психологічного насильства; 

· брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з 
підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 
загальнополітичної культури; 

· виконувати накази та розпорядження керівництва; 
· інші обов'язки, що передбачені законодавством України. 

8.10. Педагогічні та інші працівники ДНЗ № __ приймаються та звільняються з 
роботи  завідуючим відповідно до чинного законодавства України. 

8.11. Працівники ДНЗ № __ несуть відповідальність за збереження життя, 
фізичне і психічне здоров'я дитини відповідно до законодавства України. 

8.12. Педагогічні працівники ДНЗ № __ підлягають атестації відповідно до 
діючого законодавства України. 

8.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила 
внутрішнього розпорядку дошкільний навчальний заклад № __, не 
виконують посадових обов'язків, умови колективного договору 



(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді 
звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. 
 

                           9. Управління ДНЗ № __ 

9.1. ДНЗ № __ підпорядкований і підзвітний Олевський міській раді та відділу 
освіти Олевської районної державної адміністрації України. 

9.2. Керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його 
завідувач, який призначається і звільняється з посади за поданням 
міського голови виконавчим комітетом Олевської міської ради за 
попереднім погодженням з відділом освіти Олевської районної державної 
адміністрації у порядку передбаченому чинним законодавством України. 

9.3. Із завідуючим ДНЗ № __ укладається контракт. 
9.4. Завідуючий дошкільним навчальним закладом: 

· відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом 
України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної 
освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу; 

· здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ № __; 
· самостійно, без довіреності, діє від імені закладу, представляє його в 

усіх державних та інших органах, установах і організаціях незалежно 
від форм власності, укладає правочини з юридичними та фізичними 
особами з правом підпису будь – яких, у тому числі фінансових, 
документів; 

· розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ № 
__  і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 
матеріально-технічної бази закладу; 

· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ № __; 
· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 
· за погодженням із засновником дошкільного навчального закладу 

затверджує штатний розклад; 
· контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 
· затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 
· забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних, протипожежних норм і 

правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 
працівників; 

· контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 
виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 



особливостям, здібностям і потребам; 
· підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 
· організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 
· щороку звітує про навчально - виховну, методичну, економічну і 

фінансово - господарську діяльність ДНЗ № __ на загальних зборах 
(конференціях) колективу та батьків та осіб, які їх замінюють. 

· щороку не пізніше 30 травня звітує за минулий навчальний рік про 
економічну і фінансово - господарську діяльність ДНЗ № __ перед 
засновником.     

9.5. Постійно діючим колегіальним органом у ДНЗ № __ є педагогічна рада 
порядок створення якої, склад та повноваження визначені Законом 
України "Про дошкільну освіту." 

9.6. Органом громадського самоврядування дошкільного навчального 
закладу  є загальні збори (конференція) колективу дошкільного 
навчального  закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. 

9.7. У період між загальними зборами може діяти рада ДНЗ № __ , діяльність 
якої повинна відповідати вимогам законодавства України. 

9.8. У ДНЗ № __ може діяти батьківський комітет - орган самоврядування, 
який формується з представників органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих 
громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем 
освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДНЗ № __. 

9.9. Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або 
ради дошкільного навчального закладу. Члени батьківського комітету 
працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет голова, 
який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів 
батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, 
але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік. 

9.10. Основними завданнями батьківського комітету є: 
· співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, 
спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДНЗ № __; 

· сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 
корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДНЗ № __; 

· сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону 
життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу; 

· організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників ДНЗ № __; 



· стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 
· всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та ДНЗ  № __; 
· сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-

виховного процесу. 
 

10. Майно ДНЗ № __ 

10.1. Майно ДНЗ № __ належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Олевськ і закріплюється за ДНЗ № __ на праві 
оперативного управління. 

10.2. Майно ДНЗ № __ становлять виробничі, невиробничі фонди, обігові 
кошти, інші цінності та/або майно, що може вільно перебувати в 
цивільному обігу та знаходиться на його балансі.  

 

              11. Фінансово - господарська діяльність ДНЗ №  __ 

11.1. Джерелами фінансування ДНЗ № __ є кошти: 
· засновника; 
· гуманітарна допомога; 
· батьків або осіб, які їх замінюють; 
· добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 
· інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

11.2. ДНЗ № ___, за погодженням із засновником, має право: 
· придбати необхідне йому обладнання та інше майно; 
· отримувати   допомогу   від   підприємств,   установ,   організацій   

або фізичних осіб; 
11.3. Статистична звітність про діяльність ДНЗ № __ ведеться та подається  

відповідно до чинного законодавства України. 
11.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ № __ 

визначається законодавством України.  
11.5. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може 

здійснюватися як через централізовану бухгалтерію дошкільних 
навчальних закладів міста, так і кожним закладом окремо. 
 

12. Міжнародна діяльність 
12.1. ДНЗ № __ за наявності належної матеріальної бази та соціально -

культурної бази, власних надходжень має право проводити 



міжнародний дошкільний та педагогічний обмін у рамках освітніх 
програм, проектів, встановлюючи відповідно до законодавства прямі 
зв'язки із міжнародними організаціями, освітніми асоціаціями. 

12.2. ДНЗ № __ має право відповідно до чинного законодавства укладати 
правочини про співпрацю з іншими навчальними закладами, 
установами, підприємствами, організаціями чи громадськими 
об'єднаннями інших країн. 

13. Контроль за діяльністю ДНЗ № __ 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ № __ є державна 
атестація, що проводиться у порядку визначеному уповноваженим 
державним органом. 

13.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом 
державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти 
здійснюється 
відділом освіти Олевської районної державної адміністрації. 

13.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-
виховним процесом, встановлюється засновником ДНЗ № __. 
 

14. Ліквідація та реорганізація 

14.1. Ліквідація чи реорганізація ДНЗ № __ проводиться відповідно до чинного 
законодавства України. 

 

 

 

Міський голова       __________________ 

 

 

 

 

 

 



                                                
Україна 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
                                   В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 
РІШЕННЯ  № 156 

                                                                            від 06 серпня 2014 року 

Про надання дозволу 

 

  Розглянувши заяву Особи 1, проживає за Адресою 1, відповідні 
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Особі 1 на поглиблення русла річки Уборть для 
облаштування зони відпочинку в районі вулиці Привокзальної з 
подальшим облаштуванням пірсів.  

 

 

Міський голова       А.В. Повар 

 

 


