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РОЗДІЛ І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ – 

КОНОТОПСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

(далі  Заклад) є комунальним закладом загальної середньої освіти                               

І-ІІІ ступенів, заснованим на майні спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Сумської області, управління яким здійснює Сумська обласна 

рада (далі  Власник), через уповноважений нею орган  управління майном 

Сумської обласної ради (далі  Уповноважений орган) та знаходиться у 

функціональному підпорядкуванні Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації (далі – Орган функціонального 

підпорядкування). 

1.2. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Сумської обласної 

ради, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, 

розпорядчими документами Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим 

Статутом. 

1.3. Заклад є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має 

самостійний баланс, рахунки в органах банків та Державної казначейської 

служби України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, 

штамп та інші необхідні реквізити. 

1.4. Заклад є юридичною особою публічного права. 

1.5. Найменування Закладу: 

 повне найменування: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ – КОНОТОПСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ; 

 скорочене найменування: КЗСОР – КОНОТОПСЬКА СЗОШ -

ІНТЕРНАТ. 

1.6. Місцезнаходження Закладу: вулиця Міши Немолота, буд. 8,                        

м. Конотоп, Сумська область, 41609. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 
 

2.1. Заклад створено з метою забезпечення здобуття повної загальної 

освіти, професійної орієнтації та підготовки, проведення корекційно -

розвиткової роботи з дітьми, з особливими освітніми потребами, соціально-

психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально 

організованого освітнього процесу у комплексі з корекційно - розвивальною та 

лікувально-оздоровчою роботою. 

2.2. Предметом діяльності Закладу є: 
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2.2.1. Забезпечення реалізації права громадян на доступність та 

безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. 

2.2.2. Створення оптимальних умов для забезпечення реалізації права 

дітей на повну загальну середню освіту. 

2.2.3. Виконання вимог Державного стандарту, загальної середньої 

освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності. 

2.2.4. Формування особистості учня, розвиток його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду. 

2.2.5. Реалізація права здобувачів освіти на вільне формування 

політичних і світоглядних переконань. 

2.2.6. Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення, 

здійснення допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально 

адаптованої особистості. 

2.2.7. Сприяння засвоєнню здобувачів освіти 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, норм громадської етики та 

загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та 

здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок. 

2.2.8. Сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. 

2.2.9. Забезпечення у освітньому процесі системного кваліфікованого 

психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, 

особливостей і можливостей психофізичного розвитку дітей. 

2.2.10. Забезпечення корекційної спрямованості освітнього процесу, 

лікувально-профілактичної, відновлювальної, оздоровчої роботи, створення 

умов для спеціального освітнього і корекційного навчання, подолання 

порушень психічного і фізичного розвитку пізнавальної сфери; розвиток і 

коригування порушень аналізаторів та мовлення в здобувачів освіти. 

2.2.11. Розвиток збережених аналізаторів, формування компенсаторних 

навичок, які б сприяли соціальній реабілітації, адаптації до практичної 

діяльності та інтеграції в суспільстві здобувачам освіти. 

2.2.12. 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 

здобувачів освіти. 

2.2.13. Здійснення соціально-педагогічного патронату: надання 

психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою 

забезпечення їх активної участі в комплексній освітній, корекційно-розвитковій 

роботі. 

2.3. Заклад має право самостійно планувати і проводити свою 

функціональну, господарську та іншу діяльність, а також визначати заходи 

соціального розвитку трудового колективу на основі і відповідно до 

законодавства України та цього Статуту. 
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2.4. Заклад має право у порядку, встановленому законодавством України, 

укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести 

обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. 

2.5. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах 

належного йому майна, згідно з законодавством України. Заклад не несе 

відповідальності за зобов’язаннями Власника, Уповноваженого органу, Органу 

функціонального підпорядкування, а останні не несуть відповідальності за 

зобов’язаннями Закладу. 

2.6. У Закладі визначена українська мова навчання. 

2.7. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та 

матеріально-технічної і методичної бази Закладу може організовувати навчання 

в старшій школі за профільними напрямами, які щорічно визначаються і 

затверджуються у робочому навчальному плані Закладу. 

2.8. Заклад має право: 

2.8.1. Проходити в установленому порядку інституційний аудит. 

2.8.2. Визначати варіативну частину робочого навчального плану. 

2.8.3. В установленому порядку розробляти і впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани. 

2.8.4. Використовувати різні форми морального і матеріального 

заохочення до учасників освітнього процесу. 

2.8.5. Спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами 

та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, 

що не суперечить законодавству України. 

2.8.6. Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої 

влади, юридичних і фізичних осіб. 

2.8.7. Залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 

надходження у порядку, визначеному законодавством України. 

2.8.8. Організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних кадрів. 

2.8.9. Запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на 

договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод, угод 

про співробітництво. 

2.8.10. Встановлювати форму для здобувачів освіти. 

2.8.11. Надавати платні послуги, які відповідно до законодавства України 

можуть надаватися комунальними освітніми закладами. 

2.8.12. Надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних 

секцій з метою розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, забезпечення їх 

фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво. 

2.8.13. Здійснювати інші види діяльності, що не заборонені 

законодавством України і сприятимуть розвитку Закладу та реалізації його 

мети. 

2.9. У Закладі мають створюватись та функціонувати психолого-медико-

педагогічна комісія, консультативний пункт з питань корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку дітей, методичні об’єднання вчителів та вихователів, 
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психологічна і методична служби, наукові та інші об’єднання здобувачів освіти, 

педагогів, батьків здобувачів освіти. 

2.10. Навчання за екстернатною формою навчання у Закладі 

організовується відповідно до положення про екстернат у системі загальної 

середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

2.11. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється штатними 

або спеціально закріпленими за Закладом медичним персоналом відповідного 

закладу Міністерства охорони здоров’я України, відомчими медичними 

закладами, які організовують проведення лікувально-профілактичних заходів та 

відновлювального лікування, здійснюють контроль та державний нагляд за 

якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і 

відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, профілактикою 

травматизму, дотримання протиепідемічних правил, санітарно-гігієнічного 

режиму в школі; надають допомогу педагогам у визначенні зорових 

можливостей здобувачів освіти, особливостей сприймання наочно-

дидактичного матеріалу, дозуванні зорових та фізичних навантажень, 

комплексу вправ зорової гімнастики. 

2.12. Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику 

соматичних захворювань, підтримання належного рівня навчальної активності і 

працездатності, контроль за психофізичним розвитком дітей. З цією метою 

застосовується тривала «підтримуюча» терапія загальнозміцнюючими 

препаратами. 

2.13. Два рази на рік проводяться поглиблені медичні огляди всіх дітей. 

Результати їх заслуховуються на педагогічних радах та шкільній ПМПК. Діти з 

хронічними захворюваннями знаходяться під постійним диспансерним 

наглядом відповідних закладів системи охорони здоров'я. 

2.14. Лікувально-відновлювальна робота ведеться за двома напрямками: 

посилена медична корекція основного дефекту, копіювання соматичних 

захворювань. 

Медична корекція основного дефекту передбачає спеціальну лікувальну 

фізкультуру, застосування відповідної апаратури. 

2.15. У Закладі для дітей з порушенням зору передбачаються такі види 

лікувально-відновлювальної роботи: консервативне, плеоптичне і 

плеоптоортоптичне лікування, підбір оптичних засобів корекції, спеціалізоване 

заняття з розвитку зорового сприймання. 

2.16. Діти з супутніми хронічними соматичними захворюваннями 

одержують курс відповідного лікування. 

2.17. При проведенні лікувально-відновлювальної роботи Заклад 

користується консультуванням у спеціалізованих медичних закладах. 

2.18. Медичні і педагогічні працівники під час занять та в позаурочний 

час здійснюють клінічне спостереження дітей. Для визначення індивідуального 

підходу до дитини узагальнюються дані медичного і психолого-педагогічного 

спостережень. На їх основі уточнюється режим навчання. Результати 

динамічного, медичного й психолого-педагогічного спостережень 

обговорюються на систематичних медико- педагогічних оглядах дітей. 
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З урахуванням фізичних та інтелектуальних можливостей дітей лікарі 

спільно з педагогами приймають обґрунтовані рішення щодо профілів 

трудового навчання в Закладі, реальних можливостей працевлаштування 

випускників чи форм подальшого професійного навчання. 

Медичний персонал ознайомлює вчителів, вихователів і батьків з 

наслідками поглибленого медичного огляду, санітарно-гігієнічним режимом 

Закладу, клінічними проявами аномалій розвитку, особливостями навчання та 

емоційно-вольової сфери , особи з особливими освітніми потребами; здійснює 

роботу з санітарно-гігієнічного виховання дітей. 

2.19. Відносини Закладу з іншими підприємствами, організаціями, 

фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на 

основі договорів. 

2.20. Заклад є вільним у виборі предмета договору, визначенні 

зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать 

законодавству України та цьому Статуту. 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

3.1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, 

річного плану. 

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, 

визначаються перспективи його розвитку. План роботи схвалюється 

педагогічною радою Закладу. 

3.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий 

навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, 

розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. 

3.3. Робочий навчальний план затверджується Органом функціонального 

порядкування.  

3.4. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад 

уроків (тижневий) та режим роботи (щоденний). 

3.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 

Закладу 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. 

3.6. Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання. 

3.7. Зарахування дітей до Закладу здійснюється на безконкурсній основі 

до початку навчального року (у разі необхідності протягом навчального року) 

за наказом директора на підставі таких документів:  

 направлення Органу функціонального підпорядкування; 

 заяви батьків або осіб, які їх замінюють; 

 копії свідоцтва про народження дитини; 
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 рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації; 

 особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів); 

 довідок про стан здоров’я дитини: «Медична карта дитини» (ф.№026/о); 

витяг з «Історії розвитку дитини» (ф.112/о) з даними про результати аналізів 

(загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на 

дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії «Карти профілактичних 

щеплень» (ф.№063/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не 

перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. 

3.8. У разі потреби, здобувач освіти може перейти протягом будь-якого 

року навчання до іншого закладу освіти. Переведення здобувачів освіти до 

іншого закладу освіти здійснюється за наявності особової справи зразка 

встановленого Міністерством освіти і науки України та довідки із закладу 

освіти, куди буде зарахований здобувач освіти. 

3.9. До Закладу зараховуються діти: 

 з  гостротою зору 0,04 Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною 

корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних 

захворювань, що приводять до сліпоти; 

 з гостротою зору 0,05-0,4 на оці, яке краще бачить з оптимальною 

корекцією, при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, 

гострота зору на близькій відстані, форми та плинність патологічного процесу), 

та діти з порушенням зору (амбліопія, міопія, гіперметропічний астигматизм, 

косоокість, атрофія зорових нервів), які потребують подальшого лікування 

зорових захворювань (класи охорони зору); 

 більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або рецидивних 

захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, які виникають під час 

читання та письма на близькій відстані; 

 у всіх випадках діти повинні читати шрифт № 9-10 таблиці для 

визначення гостроти зору зблизька з оптимальною корекцією звичайним 

оптичним склом на відстані не ближче 10 см. 

3.10. До підготовчого класу зараховуються діти 6 років. В окремих 

випадках (як до підготовчого, так і до інших класів) приймаються слабозорі 

діти з перевищенням вікових норм на один - два роки. 

3.11. Відрахування дітей із Закладу здійснюється рішенням шкільної 

психолого-медико-педагогічної комісії на основі рекомендацій лікаря -

офтальмолога та за заявою батьків, або осіб що їх замінюють. 

3.12. Не підлягають направленню до Закладу: 

 глибоко розумово відсталі діти (олігофренія в стадії імбецильності, 

ідіотії); 

 діти з глибокими відхиленнями у поведінці, порушеннями емоційно-

вольової сфери (органічного походження); 

 діти із значними порушеннями рухової сфери, які самостійно не 

пересуваються і не обслуговують себе; 

 сліпоглухонімі діти. 
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3.13. Наповнюваність виховних груп (класів), поділ класів на групи на 

уроках з окремих предметів здійснюється згідно з Нормативами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002                   

№ 128, зареєстрованим Міністерством юстиції України 06.03.2002 за                     

№ 229/6517. 

3.14. Структура навчального року, а також тижневе навантаження 

здобувачів освіти встановлюються Закладом в межах часу, що передбачений 

робочим навчальним планом. 

3.15. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчуються не пізніше 

1 липня наступного року. 

3.16. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види 

діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством 

України. 

3.17. За погодженням з Органом функціонального управління 

запроваджується, з урахуванням місцевих умов, графік канікул. Тривалість 

канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 

календарних днів. 

3.18. Тривалість уроків у Закладі становить: у підготовчих, перших 

класах - 35 хвилин, у других - четвертих - 40 хвилин, у п’ятих - дванадцятих - 

45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Органом 

функціонального підпорядкування та Держпродспоживслужбою.  
3.19. Режим дня, розклад уроків складається відповідно до робочого 

навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і 

затверджується директором Закладу. 

3.20. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Закладі 

проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та 

заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на корекційно-

розвиткові задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх 

творчих здібностей і обдарувань. 

3.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти. 

3.22. Домашні завдання у підготовчих і перших класах не задаються. 

Письмові домашні завдання у послідуючих початкових класах не обов’язкові. 

Вони можуть даватись здобувачам освіти з урахуванням корекційних, 

психофізіологічних і педагогічних вимог та індивідуальних особливостей 

кожного здобувача освіти. 

3.23. У Закладі визначення рівня досягнень здобувачів освіти у навчанні 

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні 

здобувачів освіти, ведеться тематичний облік знань. 

3.24. У підготовчому та першому класі дається вербальна оцінка 

досягнень здобувачів освіти у навчанні. 

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

відображаються досягнення здобувачів освіти у навчанні за семестри, 

навчальний рік. 
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3.26. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання 

доводяться до відома здобувачів освіти класним керівником. 

3.27. Переведення і випуск здобувачів освіти Закладу визначається 

Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального 

закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 30 липня 2015 р. за № 924/27369. 

3.28. Здобувачі освіти з початковим рівнем навчальних досягнень не 

переводяться до старшої ланки. 

3.29. Відповідно до «Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, розділ V, п.1.1,) атестація 

здобувачів освіти зі зниженим зором здійснюється на основі річного 

оцінювання у випускному класі. 

3.30. Здобувачам освіти, які закінчили певний ступінь Закладу, видається 

відповідний документ про освіту: 

 по закінченню початкової школи (4 класи) - табель успішності;  

 по закінченню основної школи - свідоцтво про базову загальну середню 

освіту; 

 по закінченню Закладу - атестат про повну загальну середню освіту. 

3.31. За успіхи у навчанні для здобувачів освіти встановлюється така 

форма морального заохочення, як нагородження похвальною грамотою та 

похвальним листом. 

 

РОЗДІЛ ІV 

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

4.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі є здобувачі освіти, 

керівники, педагогічні та медичні працівники, спеціалісти, батьки здобувачів 

освіти або особи, які їх замінюють. 

4.2. Права і обов’язки здобувачі освіти, педагогічних та інших 

працівників визначаються законодавством України та цим Статутом. 

4.3. Здобувачі освіти мають право: 

4.3.1. На вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором, 

позашкільних та позакласних заходів. 

4.3.2. На користування освітньою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною базою Закладу. 

4.3.3. На доступ до інформації з усіх галузей знань. 

4.3.4. Брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо. 

4.3.5. Брати участь у роботі самоврядування Закладу. 

4.3.6. Брати участь у обговоренні і вносити пропозиції щодо організації 

освітнього процесу, дозвілля здобувачів освіти. 

4.3.7. Брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих 

студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо. 
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4.3.8. На захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність. 

4.3.9. На безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

4.4. Здобувачі освіти зобов’язані: 

4.4.1. Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, 

підвищувати загальнокультурний рівень. 

4.4.2. Дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку. 

4.4.3. Бережливо ставитися до державного, комунального, приватного і 

особистого майна. 

4.4.4. Дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм. 

4.4.5. Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонені законодавством України. 

4.4.6. Дотримуватись правил особистої гігієни. 
4.5. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту 

(спеціаліст або магістр), належний рівень професійної підготовки, здійснюють 

педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, 

фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні 

обов’язки. 

4.6. Педагогічні працівники Закладу мають право на: 

4.6.1. Захист професійної честі і гідності. 

4.6.2. Самостійний вибір форм, методів, засобів педагогічної діяльності, 

не шкідливих для здоров’я здобувачів освіти. 

4.6.3. Участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього 

процесу. 

4.6.4. Виявлення педагогічної ініціативи та творчості. 

4.6.5. Участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу. 

4.6.6. Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту 

програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення 

кваліфікації і перепідготовку. 

4.6.7. На матеріальне, соціальне забезпечення відповідно до 

законодавства України. 

4.7. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених 

законодавством України. 

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

4.8.1. Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін, 

відповідно до освітніх програм, на рівні обов’язкових державних вимог. 

4.8.2. Сприяти розвитку інтересів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя. 

4.8.3. Сприяти зростанню іміджу Закладу. 

4.8.4. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

державної символіки, принципам загальнолюдської моралі. 

4.8.5. Виховувати в здобувачів освіти повагу до батьків, старших за віком, 

народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України. 



11 

4.8.6. Готувати здобувачів освіти до самостійного життя в дусі 

взаєморозуміння, миру, злагоди, дотримуватися педагогічної етики, моралі, 

поважати гідність здобувачів освіти. 

4.8.7. Захищати здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, 

тютюну, іншим шкідливим звичкам. 

4.8.8. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну і політичну культуру; дотримуватись положень статуту 

Закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового 

договору; виконувати накази і розпорядження директора Закладу, органів 

управління освітою, брати участь у роботі педагогічної ради. 

4.9. У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних 

працівників. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше 

одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. 

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують положення 

Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, не виконують 

посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи, відповідно до 

законодавства України. 

4.11. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають 

право: 

4.11.1. Обирати і бути обраними до батьківського комітету та органу 

громадського самоврядування. 

4.11.2. Звертатися до органів управління освітою, директора Закладу і 

органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей. 

4.11.3. Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу. 

4.11.4. На захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського 

самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах. 

4.12. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, несуть 

відповідальність за здобуття дітьми освіти і зобов’язані: 

4.12.1. Забезпечувати умови для здобуття дитиною загальної освіти за 

будь-якою формою навчання. 

4.12.2. Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей. 

4.12.3. Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття 

доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та 

рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів. 

4.12.4. Виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод 

людини. 

4.13. Представники громадськості мають право: 

4.13.1. Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

Закладу. 

4.13.2. Керувати об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями. 
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4.13.3. Сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню Закладу. 

4.13.4. Проводити консультації для педагогічних працівників. 

4.13.5. Брати участь в організації освітнього процесу. 

4.14. Представники громадськості зобов’язані: 

4.14.1. Дотримуватися положень статуту Закладу, виконувати накази та 

розпорядження директора, рішення органів громадського самоврядування. 

4.14.2. Захищати здобувачів освіти від всіляких форм фізичного та 

психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

РОЗДІЛ V 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ЗАКЛАДУ 
 

5.1. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор, який 

призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, встановленому 

Власником, відповідно до законодавства України. 

5.2. На посаду директора Закладу призначається особа, яка є 

громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або 

магістра за фахом «Дефектологія» або вчитель спеціального освітнього 

Закладу, стаж педагогічної роботи у спеціальному освітньому Закладу не 

менше як три роки, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників. 

5.3. Директор Закладу: 

 здійснює загальне керівництво діяльністю Закладу, організовує його 

роботу; 

 забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення 

належних умов для підвищення фахового рівня працівників; 

 забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі, 

високу продуктивну дисципліну; 

 вживає заходів щодо використання більш досконалих та ефективних 

методів у роботі; 

 діє без доручення від імені Закладу, представляє його інтереси в 

органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших 

організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами; 

 розпоряджається майном і коштами Закладу у порядку, встановленому 

Власником, відповідно до законодавства України; 

 видає доручення, укладає від імені Закладу договори; 

 відкриває рахунки в установах банків та органах Державної 

казначейської служби України; 

 від імені Власника укладає з трудовим колективом колективний 

договір; 

 розробляє та подає на затвердження Органу функціонального 

підпорядкування кошторис, організаційну структуру, чисельність працівників і 

штатний розпис Закладу, у межах затверджених видатків на оплату праці, 

відповідно до встановлених нормативів; 
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 призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу 

відповідно до законодавства України; 

 застосовує до працівників Закладу заохочення та дисциплінарні 

стягнення, відповідно законодавства України; 

 у межах своїх повноважень видає накази і дає вказівки, що є обов’язкові 

до виконання усіма працівниками Закладу, організовує і контролює їх 

виконання; 

 визначає повноваження структурних підрозділів Закладу та затверджує 

положення про структурні підрозділи Закладу; 

 затверджує посадові інструкції працівників Закладу, контролює їх 

виконання; 

 забезпечує дотримання вимог та поліпшення охорони здоров’я, праці і 

фінансово-господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність; 

 встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання 

щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам Закладу; 

 організовує бухгалтерський облік та забезпечує фіксування фактів 

здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження 

оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; 

 створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського 

обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та 

працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог 

бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку 

первинних документів; 

 відповідає за стан і збереження будівель та іншого майна, закріпленого 

за Закладом на праві оперативного управління; 

 покладає виконання обов’язків директора Закладу на свого заступника 

(іншого працівника Закладу) у разі своєї відсутності (відпустка, відрядження); 

 виконує інші функції, у відповідності до законодавства України та 

цього статуту; 

 несе персональну відповідальність за діяльність Закладу. 

5.4. Керівник Закладу є підзвітним та підконтрольним Власнику, 

Уповноваженому органу та Органу функціонального підпорядкування. 

5.5. В окремих випадках, у разі необхідності, відповідно до законодавства 

України та цього Статуту визначається особа, яка виконує обов’язки директора 

Закладу. 

5.6. Особа, яка виконує обов’язки директора Закладу, визначена у 

випадках та порядку відповідно до законодавства України та цього Статуту, у 

повному обсязі виконує функціональні обов’язки, користується 

повноваженнями та правами директора Закладу, несе персональну 

відповідальність за неналежне виконання покладених на неї обов’язків, 

відповідно до цього Статуту та законодавства України. 

5.7. Вищим органом громадського самоврядування Закладу є Загальні 

збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 
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5.8. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються 

від таких трьох категорій: 

 працівників Закладу - зборами трудового колективу; 

 здобувачів освіти Закладу - класними зборами; 

 батьків, представників громадськості - класними батьківськими 

зборами. 

5.9. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх 

повноважень становить один календарний рік. 

5.10. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не 

менше половини членів колективу (делегатів). Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх делегатів. 

5.11. Загальні збори обирають раду Закладу, її голову, встановлюють 

термін їх повноважень; заслуховують звіт директора і голови ради Закладу; 

розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської 

діяльності Закладу; приймають рішення про стимулювання праці керівника та 

інших педагогічних працівників. 

5.12. У період між загальними зборами діє рада Закладу. 

5.13. Метою діяльності ради є: 

 сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; 

 об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективу, батьків, 

громадськості щодо розвитку Закладу та удосконалення освітнього процесу; 

 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

Закладу; 

 розширення колегіальних форм управління Закладом; 

 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією освітнього процесу. 

5.14. Основними завданнями ради є: 

 підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними інституціями; 

 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

Закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 

процесу; 

 формування навичок здорового способу життя та створення 

педагогічного клімату в Закладі; 

 сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними 

соціального досвіду; 

 підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання здобувачів освіти; 

 сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти; 

 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання здобувачів освіти; 

 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 
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 стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів 

освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей. 

5.15. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради, з будь-яких 

причин, приймається виключно Загальними зборами. 

5.16. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором і затверджується Департаментом освіти і науки. 

5.17. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної 

ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного 

працівника. 

5.18. 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. 

5.19. У Закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний 

орган – педагогічна рада. 

5.20. Головою педагогічної ради є директор Закладу. 

5.21. Педагогічна рада розглядає питання: 

 удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, 

планування та режиму роботи Закладу; 

 переведення здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачу 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у 

навчанні; 

 підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 

творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

 морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та 

працівників Закладу. 

5.22. Робота педагогічної ради планується у довільній формі, відповідно 

до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх 

доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

5.23. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд 

актуальні питання освітнього процесу. 

5.24. У Закладі можуть створюватися вчительські громадські організації, 

що діють відповідно до законодавства України, а саме: методичні об’єднання 

вчителів та вихователів. 

5.25. До структури органів колективного управління Закладом 

відносяться батьківський комітет, учком та інші органи шкільного 

самоврядування, діяльність яких визначається положеннями. 

5.26. Збори здобувачів освіти Закладу – колективний орган 

самоврядування здобувачів освіти.  

5.27. Основною структурною ланкою в освітньому процесі є клас - 

колектив здобувачів освіти, що формується з метою виконання завдань закладу 

загальної середньої освіти на основі їхніх вікових та психофізичних 

особливостей, рівня розвитку. 
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5.28. Управління класом здійснюється класним керівником, вихователем, 

здобувачами освіти та батьківськими зборами.  

5.29. Збори здобувачів освіти класу проводяться не менше двох разів на 

семестр, на яких вибирають органи  самоврядування класу; висувають своїх 

представників для участі в роботі, органів самоврядування здобувачів освіти, 

ради Закладу; формують і визначають основні напрямки роботи активу; 

обговорюють питання організації навчання, діяльність і дозвілля колективу 

здобувачів освіти. 

5.30. Батьківські збори класу - колективний орган батьківського 

самоврядування класу. Батьківські збори класу обирають органи батьківського 

самоврядування класу; висувають своїх представників для участі в роботі 

конференції, ради, педагогічної ради Закладу; залучають батьків до участі в 

керівництві гуртками та іншими видами позашкільної та позакласної роботи; 

виносять на розгляд ради, педагогічної ради, адміністрації Закладу, педагога-

вихователя пропозиції щодо організації освітнього процесу в класі, Закладі. 

5.31. Батьківські збори скликаються класним керівником, головою органу 

батьківського самоврядування, але не менше двох разів на семестр. 

5.32. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є 

інституційний аудит - це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання 

освітніх і управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), 

які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток. 

5.33. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості 

освітньої діяльності Закладу та вироблення рекомендацій щодо: 

 підвищення якості освітньої діяльності Закладу та вдосконалення 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти;  

 приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із 

вимогами законодавства та ліцензійними умовами. 

5.34. Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої 

влади із забезпечення якості освіти.  

5.35. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це 

передбачено спеціальним законом. 

5.36. До виключної компетенції Власника Закладу належить прийняття 

рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Закладу. 
5.37. Затвердження Статуту Закладу, внесення до нього змін та доповнень 

відбувається у порядку, визначеному Власником. 

 

РОЗДІЛ VІ 

МАЙНО ТА КОШТИ ЗАКЛАДУ 
 

6.1. Майно становлять основні фонди та оборотні засоби, кошти, а також 

інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Закладу. 

6.2. Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міст Сумської області та закріплюється за ним на праві оперативного 

управління з укладенням відповідного договору, в якому визначаються права та 

обов’язки сторін щодо господарського використання майна спільної власності 
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територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, у порядку, 

визначеному законодавством України та Власником. 

6.3. Джерелами утворення майна Закладу є: 

 грошові та матеріальні внески Власника; 

 капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 

 безоплатні та благодійні внески, безповоротна фінансова допомога, 

гуманітарна допомога, пожертвування юридичних осіб та фізичних осіб; 

 доходи, одержані від надання платних послуг; 

 інші джерела, не заборонені законодавством України. 

6.4. Заклад здійснює, відповідно до мети визначеної цим Статутом своєї 

діяльності володіння, користування природними ресурсами у порядку, 

встановленому законодавством України.  

6.5. Заклад володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим 

за ним Власником для здійснення визначеної цим Статутом діяльності, у 

межах, встановлених законодавством України, а також Власником. 

6.6. Власник здійснює контроль за використанням і збереженням 

переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через 

уповноважений ним орган і має право вилучати у Закладу надлишкове майно, а 

також майно, що не використовується та майно, що використовується ним не за 

призначенням або неефективно. 

6.7. Для забезпечення освітнього процесу база Закладу складається із 

навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового і читального 

залів, бібліотеки, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення 

для технічного та навчально-допоміжного персоналу. 

6.8. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею і 

несе відповідальність за дотримання вимог та норм з її охорони. 

6.9. Відповідно до рішення Конотопської міської ради                                         

від 29 грудня 2002 року № 527. Заклад має земельну ділянку, де розміщуються 

спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі та навчально - 

дослідна ділянка. 

6.10. Заклад має для проживання здобувачів освіти гуртожиток. 

 

РОЗДІЛ VІІ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 
 

7.1. Заклад є не прибутковою організацією та утримується за рахунок 

обласного бюджету.  

7.2. Основним плановим фінансовим документом Закладу, яким на 

бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень 

і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та 

здійснення платежів для виконання Закладом, як бюджетною установою своїх 

функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 

асигнувань, є лімітна довідка разом з кошторисом Закладу. Порядок складання, 

розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису Закладу, 

визначений законодавством України. 
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7.3. Заклад має право здавати в оренду майно, обладнання та інші 

матеріальні ресурси з метою отримання додаткових надходжень для 

поліпшення соціально- побутових умов здобувачів освіти, матеріальної бази 

закладу, фінансування науково- дослідних, освітніх програм тощо, при цьому 

здача в оренду нерухомого майна повинна бути узгоджена з Власником. Заклад 

має право створювати відокремлені госпрозрахункові підрозділи та 

затверджувати Положення про них з метою отримання додаткових джерел 

фінансування Закладу. 

7.4. Заклад, за підсумками року, надає фінансову звітність до 

Уповноваженого органу. Разом із звітністю надається інформація про 

виконання кошторису, про надходження коштів з додаткових джерел 

фінансування, про їх розподіл та довідка про рух майна. На вимогу 

Уповноваженого органу може надаватися також інша інформація про 

фінансово-господарську діяльність Закладу. 

7.5. Заклад щоквартально надає Уповноваженому органу інформацію про 

обсяги надходжень коштів до спеціальних фондів їх кошторисів та здійснення 

відповідних видатків з цього фонду. 

7.6. Штатний розпис Закладу складається згідно з діючими нормативними 

документами в межах визначеного фонду оплати праці. Директор Закладу в 

межах фонду заробітної плати може вносити корективи в штатний розпис. 

7.7. Збитки, завдані Закладу внаслідок виконання рішень органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають 

відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду. 

7.8. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами, відшкодовуються добровільно або за 

рішенням суду. 

7.9. Заклад використовує отримані додаткові надходження виключно для 

фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом, згідно з кошторисом. 

7.10. Закладу заборонено здійснювати розподіл додаткових надходжень 

або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

7.11. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та 

інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого 

підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок 

власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових 

умов вихованців. 

7.12. Заклад має право надавати платні послуги, відповідно до 

законодавства України. 

7.13. Перевірка діяльності Закладу здійснюється, згідно із законодавством 

України. 
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РОЗДІЛ VІІІ 

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗАКЛАДУ 
 

8.1. Заклад здійснює ведення бухгалтерського, податкового, аналітичного 

та оперативного обліку результатів своєї господарської діяльності та забезпечує 

подання звітності до відповідних державних органів, згідно із законодавством 

України. 

8.2. Директор Закладу або особа, яка виконує його обов’язки, несе 

персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 

обліку бухгалтерської, податкової, фінансової і статистичної звітності. 

8.3. Головний бухгалтер Закладу забезпечує дотримання у Закладі 

встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і 

подання у встановлені строки фінансової звітності, організовує контроль за 

відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських 

операцій. 

8.4. Звітні періоди для складання фінансової звітності визначаються 

законодавством України. 

 

РОЗДІЛ ІХ 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ 
 

10.1. Трудовий колектив Закладу становлять усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника із Закладом. Повноваження трудового колективу щодо його участі в 

управлінні Закладом встановлюються цим Статутом, колективним договором, 

відповідно до законодавства України. 

10.2. У Закладі між Власником або уповноваженим ним органом (особою) 

і трудовим колективом або уповноваженим ним органом (особою) укладається 

колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні 

відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу. Вимоги до змісту і 

порядок укладення колективного договору визначаються законодавством про 

колективні договори. 

10.3. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 

Закладу, виробляються і приймаються його органами управління за участі 

трудового колективу і уповноважених ним органів. 

 

РОЗДІЛ Х 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЗАКЛАДУ 
 

10.1. Заклад за належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський 

та педагогічний обмін у рамках освітніх, оздоровчих програм, проектів, 

встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
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10.2. Заклад має право, відповідно до законодавства України, укладати 

угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

РОЗДІЛ ХІ 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ЗАКЛАДУ 
 

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Закладу погоджуються з Органом 

функціонального підпорядкування, затверджуються Уповноваженим органом 

та реєструються у порядку, визначеному законодавством України. 

 

РОЗДІЛ ХІІ 

ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ 
 

12.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або 

ліквідації. 

12.2. Реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Власника. У разі 

реорганізації Закладу його майно, права та обов’язки переходять до 

правонаступників, визначених Власником. 

12.3. Заклад ліквідовується: 

 за рішенням Власника; 

 на підставі рішення суду у порядку, встановленому законодавством 

України; 

 в інших випадках, передбачених законодавством України. 

12.4. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію та здійснює свою 

діяльність, відповідно до законодавства України. 

12.5. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну нею 

Закладу та третім особам, відповідно до законодавства України. 

12.6. Припинення Закладу вважається завершеним, а Заклад таким, що 

припинився, з дня внесення запису про припинення Закладу до Єдиного 

державного реєстру. 

12.7. У разі припинення Закладу працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

12.8. У разі припинення Закладу (у результаті його ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до 

доходу обласного бюджету. 


