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1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Шевченкбвська 3amJ1bHoocBiTiT школайнтернат I-II ступекйв 

штовського району  обласно'{ ради (дајй - Заклад) це 

загальноосвћ}йй навчальний заклад I-II ступекйв, що забезпечуе решйзагјю права 

дћей на здобуття базовот загальноТ середньот осМти. 

12. Заклад е сгйльною власкйстю теритфальних громад, ciJ1, селищ, MiCT 

Микола;вськот областђ irnepec№i яких у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством Укратни, представляе МиколаТвська обласна рада (да.тй - 

Власник). 

Орган управјйння Закладом: МиколаТвська обласна державна ащлкйстрацћ 

(дагй - Орган управјйння майном). 

1.3. Заклад здйснюе свою дћлыйсть на ocH0Bi та МдпоМдно до 

Конституцй' Укратни, Цивћьного та Господарського k0№kciB Укратни, 3ak0HiB 

Укратни ”Про освћу”, ”Про загальну середню ocBiTY”, ”Про охорону 

дитинства”, iHLIIVIx зако}йв, постанов Кабнету MiHicrrpiB Укратни, Положення 

про загальноосв?гнй навчальний заклад, затвердженого постановою Кабнету 

MiHicTpiB Укратни 27 серпня 2010 року № 778, Положення про загальноосвћню 

школуйнтернат та загальноосвћню санаторну школу4нтернат, затвердженого 

наказом УПКйстерства освћи i науки Укратни Bil( 12 червня 2003 року № 363, 

iHII№x нормативно-правових akTiB, рћпень Власника, розпоряджень Органу 

управјйння майном та цього Статуту. 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА УПСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

2, 1. Найменування Закладу: 

повне: Шевченкбвська загальноосвћня школаАнтернат I-II ступекйв Штовського 

району МиколаТвськоТ обласно\' ради; скорочене: Шевчеюбвська ЗОГШ. 

2.2. Исцезнаходження Закладу: 

вул Центральна, 1, с. Шевченкове, Штовський район, Миколатвська область, 

57263. 

З. УЕТА ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ 

З. 1 . Головною метою 2\iW1bHocTi Закладу е забезпечення решйзацй' 

права дћей на здобуття базовот загально\' середньот освћи. 

3.2. Головними завданнями Закладу е: 
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формування i розвиток со[јально 3piJ10i, творчот• особистос'й з усвђцомленою 

громадянською позищею, почутгям нагјональнот carqocBi№MocTi, 

гйдготовленоТ до професћюго самовизначення; 

виховання в учкйв (виховажјв) поваги до Конституцй' УкраТни, державних 

симвојйв УкраТни, прав i свобод людини i громадянина, почуття власнот 

перед законом за свот дт, свђщомого ставлення до обов'яз}бв 

людини i громадянина; 

створення умов для 0B0JmiH1M системою наукових знань про природу, людину 

i суспћьство; 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицй i 

звича;в, державно; та pi2\H0i мови, на1Јональних гбнностей укратнського народу 

та iHIIMx народјв i нацй•, 

реа-тйза[.јя права учъйв (виховаюјв) на BiJ1bHe формування 

переконань; розвиток природних здбностей i обдарувань ymiw, 

 

найвищоТ согјальнот• IliHHocTi, формування засад здорового способу житя, 

збереження i змйднення та псимчного здоров'я y-IHiB (виховакпјв). 

3.3. Види дћльност( що потребують отримання  дозволу та 

:йцензування, здйснюються Закладом гйсля отримання необМдних №kYMeHTiB 

зйдно з вимогами чинного законодавства Укра;ни. 

3.4. Захист та обробка персональних даних здйснюеться Закладом  до 

вимог Закокйв Укратни ”Про ir№prqarxiro”, ”Про доступ до пубМчно1' 

i*prqaLlii”, ”Про захист персональних даних” та iHIImx нормативноправових 

akTiB. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАКЛАДУ 

4.1. Заклад мае право: 

проходити в установленому порядку державну атестатјю•, 

визначати форми, методи i засоби оргакйзацй навчально-виховного процесу за 

погодженням з Органом управјйння майном; 

З 

визначати вафтивну частину робочого навчального плану; 



 

в установленому порядку розробляти i впроваджувати експерименталы-й та 

iH№iBigxya-TIbHi p060LIi навчалы-й плани; 

стильно з вищими навчальними закладами, науково-досјйдними 

iHcT№iTYTaM14 та центрами проводити науково-досјйдну, експериментально-

пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству Укратни; 

використовувати pi3Hi форми морального i матфального заохочення до учасникбв 

навчально-виховного процесу; 

волојти та користуватися зафпленим за ним майном стбльнот• BJ1acr-rocTi 

теритфальних громад ciJ1, селищ, MiCT Микола;всько; 06J1acTi у межах, 

визначених чинним законодавством УкраТни та цим Статутом; одержувати 

добровћый благодйкй внески та пожертвування Bil( юридичних i 

 

набувати права BJIacHocTi на майно, бути орендодавцем та орендарем майна, 

необМдного для забезпечення 2!iw1bHocTi Закладу в порядку i випадках, 

передбачених чинним законодавством; 

самост№лно визначати напрями подальшого розвитку i здйснення господарськот• 

на ocH0Bi перспективних та поточних плакйв•, 

та ання педагойчних kupiw, 

формувати штатний розпис, установлювати форми заробтнот• плати i матфального 

заохочення в межах власного кошторису; 

з±йснювати захист своТх прав та iHTepeciB у державних установах i 

закладах, мЬкнародних оргакйзацћх та судах; 

уладати та виконувати yci передбаче}й чинним законодавством види договфв та 
угод, k0HTpakTiB з юридичними i  особами з урахуванням 
осооливостей, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 

здйснювати iHIIIi види дћльн(б зйдно з чинним законодавством Укратни та им 

Статутом. 

4.2. Заклад зобов'язаний: 

забезпечувати своечасну сплату подат}бв i 360piB (обов'язкових платекв) та 

Мдрахувань до  та державних [Ольових фондјв збдно з чинним 

законодавством Укратни; 
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забезпечувати ефективне використання i збереження майна сгйльнот BJ1acHocTi 

терь—альних громад ciJ1, селищ, MiCT Микола;вськот областе 

складати i виконувати Ейчний та з поквартальною розбивкою кошторис на 

наступний pir, створювати належкй умови для високопродуктивно\' прагј свотх 

прагјвншбв•, 

додержуватися норм i вимог чинного законодавства про пращо, со!јальне 

страхування, правил та норм охорони працђ техкбки безпеки i нести 

вцповђцалькйсть в установленому законодавством порядку за шкоду, заподјяну 

ix здоров'ю та працездатностђ 

забезпечувати економне i рагјональне використання фонду споживання та 

своечас}й розрахунки з пра1јвниками Закладу; 

здйснювати бухгалтерський 06J1ik i ведення статистичнот• 3BiTHocTi зндно з 

чинним законодавством; 

визначати органЬацйну структуру Закладу, встановлювати чиселыйсть 

прашјвншбв i формувати штатний розпис; 

звћувати про виконання кошторису, надавати статистичну та iHIIIY 3BiTHicTb у 

законодавством Укратни. 

5. ЮРИДИЧНШЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ 

5.1. Заклад е юридичною особою. Прав та обов'яз}бв юридичнот• особи 

Заклад набувае з дня його державнот реестрацй'. 

5.2. Заклад мае в)цокремлене маЙно, самостйний баланс, popaxyHk0Bi та 

рахунки в установах банкав, органах державно; казначейсько; служби Укражи, 

печатку 3i свотм найменуванням та  кодом, штамп i оланки 3i 

свотм найменуванням. 

5.3. Заклад мае право укладати угоди, договори, набувати майнових та 

немаинових прав, нести обов'язки, бути позивачем i Мдповђцачем у судах 

32310Bi№-10 до вимог чинного законодавства та цього Статуту. 
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5.4. Заклад не несе  за зобов'язаннями держави, 

теритофльних громад ciJ1, селищ, MiCT МиколаТвськоТ обласрй та Органу 

дравјйння майном. 

6. ОРГАНВАЩЯ НАВЧАЛЬНО-ВТ<ОВНОГО ПРОЦЕСУ 

6.1. Заклад плануе свою роботу самостйно в)цпоМдно до перспективного та 

pitiH0N плакйв. 

У 11JIaHi роботи  найголовкйпй питання дћльнос'б 

навчального Закладу та визначаються перспективи його розвитку. План роботи 

затверджуеться педагобчною радою Закладу. 

6.2. Основним документом, що регулюе навчально-виховний процес, е 

робочий навчальний план, що складаеться на ocH0Bi типових навчальних плакЙв, 

розроблених та затверджених УПЕЙстерством ocBiTl,I i науки Укратни, i3 

конкретизаг.јею BapiaMBH0i частини та визначенням профћю навчання. 

Робочий навчальний план Закладу затверджуеться Органом управјйння 

маЙном. 

У виглядб додатбв до робочого навчального плану додаються розклад урокав 

та режим роботи. 

6.3. Ждповђцно до робочого навчального плану педагогћ-п-й прагјвники 

самостйно добирають програми, гйдручники, навчалый посбники, що мають гриф 

УПкйстерства ocBiTl1 i науки Укратни, а також науково-методичну .ziTepaTypy, 

дидактичкй матфали, форми, методи, засоби навчальнот• роботи, идо мають 

забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освћи на piBHi 

державних cTaH№pTiB. 

6.4. Заклад здйснюе навчально-виховний процес за класно-урочною формою 

навчання.  

6.5. Зарахування учкйв (виховангјв) до Закладу здйснюеться, як правило, до 

початку навчального року зйдно з наказом директора на EIi№TaBi таких 

3kYMeHTiB.• направлення органу управјйння ocBiToro•, заяви 

батыбв або oci6, ki Тх заћбнюють; копт свђцоцтва про народження дитини; 

довђцки про стан матфального забезпечення ciM'i; медичнот картки; особовоТ 

справи (витягу з особовот справи) та документа про наявний рвень освћи (kPiM 

дћей, ki зараховуються до першого класу). 

У pa3i потреби учень протягом будь-якого року навчання може перейти —

о iHLUOI'O навчального закладу. Переведення yrtIHiB до iH11101'0 навчального 

захладу здйснюеться за заявою батыбв та зйдно з доМдкою про навчання в —ому 

навчальному  
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6.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учкйв 

встановлюються Закладом у межах часу, идо передбачений робочим навчальним 

Навчальний заклад I-II ступе}йв.• 

стугйнь — початкова школа (1-4 класи); 

П стугйнь — основна школа (5 - 9 класи). 

Навчалый занятгя розпочинаються 01 вересня. 

Навчальний pik подћяеться на 2 семестри, трившйсть яких визначаеться 

Органом управјйння майном. 

Трившйсть навчального року не МОЖе бути МеНШОЮ 175 робочих щ-йв 

(для учкйв 1-4 uaciB) та 190 робочих ДЕЙВ (для ytIHiB 5 - 9 kJIaciB). 

6.7. Ждвојйкання учкйв навчальних занять на iHIIIi види lliwIbHocTi 

забороняеться (kPiM випащбв, передбачених чинним законодавством Укратни). 

6.8. Графк как-йкул запроваджуеться Закладом за погодженням з Органом 

управмнням майном з урахуванням ђЛсцевих умов, спецфки та профћю Закладу. 

Тривајйсть какйкул протягом навчального року не повинна становити менше 30 

календарних ДЕЙВ. 

6.9. У 3akJIui встановлюеться п'ятиденний робочий тиждень з урахуванням 

специфки навчання. 

6.10. Тривајйсть ypokiB у Закладј становить: у 1-х класах - 35 Хвилин, у 24-

х класах - 40 Хвилин, у 5 — 9-х класах — 45 Хвилин. Озкультуркй хвилинки 

проводяться у 1 - 4-х класах гйсля 15 Хвилин уроку. Трива.гйсть перерви Mi)k 

уроками встановлюеться з урахуванням He06xil(HocTi оргакйзацй' активного 

Ыдпочинку i харчування ytIHiB, але не менше 10 Хвилин, великб перерви (20 

Хвилин) гйсля 2-го та 3-го ypokiB. 

6.11, Щоденна kiJIbkicTb i посјйдовкйсть навчальних занять визначаеться 

розкладом yp0kiB, що складаеться на кожен семестр вђщоМдно до 

санћарно€}йчних та медико-педагойчних вимог i затверджуеться директором. 

Тижневий режим роботи Закладу затверджуеться у p03kJIQi навчальних 

Режим роботи Закладу погоджуеться санћарно-егйдетуйолойчною бою i 

затверджуеться рйденням ради Закладу. 

6.12. 3MiCT, обсяг i характер домашкйх завдань з кожного предмета 

визначаються вчителем в)дповђщо до педагойчних i санћарно-ббекйчних замог з 

урахуванням особливостей учкйв. 

kpiM pi3H№fx форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному 

3akJ1№i водяться  груповђ факультативуй та iHIIIi позакласкй 

заняття i заходи, що передбачекй окремим розкладом i спрямовакй на 
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задоволення ccBiTHix iHTepeciB учкйв та на розвиток Тх творчих здбностей, 

нахијйв i обдаровань. 

З дбтьми, мають трудноп-ј у навчаннђ проводяться та rpyr10Bi 

заняття з окремих rrpemueTiB за рахунок годин вафтивно\' складовот• 

навчального плану. Трива.гйсть  та групових занять не повинна 

перевищувати 20 Хвилин. 

6.13. мдпоМдно до дјючот• системи огјнювання навчальних досягнень у 

Закладу i здйснюеться визначення piB}M досягнень ytlHiB у навчанк-й та ведеться 

тематичний 06J1ik знань. 

У першому uaci проводиться вербальне 01-јнювання навчальних досягнень 

ytIHiB. 

У 2(0kYMeHTi про освћу (табејй усгйшност( cBil(0LlTBi, атестатђ 

досягнення учкйв у HawaHHi за семестри та навчальний pik. 

6.14. Результати семестрового, piLIH0I'0 та гйдсумкового 01јнювання 

доводяться до вђцома YLIHiB класними кфвниками. 

6.15. Порядок переведення учкйв Закладу здйснюеться  до 

Порядку переведення учкйв (вихован[јв) 3aNJIbHoocBiTHb01'0 навчального 

закладу до наступного класу, затвердженого наказом MiHicTepcoa ocBiTVI i 

науки Укратни 14 липня 2015 року № 762 та зареестрованого MiHicTepcTB0M 

юстицй' УкраТни 30 липня 2015 року за № 924/27369. 

6.16. Вихован1ј Закладу звћьняються вђд складання державно; 

:йдсумковоТ атестацй зйдно з Положенням про державну гбдсумкову атестагјю 

учъйв (виховангјв) у загальнот середньот• ocBiTId, затвердженого наказом 

№йстерства освћи i науки Укратни 30 грудня 2014 року М! 1547 та 

зареестрованого УПЕйстерством юстицй• Укратни 14 лютого 2015 року за № 

157/26602. 

6.17. Учням, якб заканчили Заклад, видаеться вђщповђщний документ про 

0CBiTY - СВђЦОЦТВО про базову загальну середню освћу. 

6.18. 0LliHka за I10BQiHkY ставиться один раз на семестр: зразкова, 

задовћьна, незадовћьна. У 2(0kYMeHTi про 0CBiTY (свђцоцтво, атестат) 

01.6нка за повејнку не виставляеться. 

6.19. У pa3i незгоди учня (батыбв або oci6, Тх загубнюють) з результатами 

piLIH0N 01јнювання йому надаеться право протягом 5-ти щйв оголошення 

pe3YJ1bTaTiB оскаржити ix, подавши письмову заяву до еляцйнот k0Micii 

Закладу та пройти повторну pitmy атеста1јю. 
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6.20. За ус1йхи у навчанкй для YHiB (виховакпјв) встановлоються форми 

морального i матфального заохочення: похвалы-й листи, грамоти. 

6.21. За у Закладб не менше 15 2liTep1-J10N11aTiB вводиться 

посада логопеда. Логопедичкй заняття проводяться у вћьний ypokiB час за 

окремим розкладом. У свой p060Ti логопед керуеться Положенням про 

логопедичкй кти СИСТеМИ освћи, затвердженим наказом УПКйстерства освћи i 

науки Укратни Bill 13 травня 1993 року № 135 та зареестрованим №пкйстерством 

ицй• Укратни 31 травня 1993 року за № 59. 

6.22. З метою поглиблення  согбально-психолобчнот роботи 

з учнями та за  спегјајйста у 3akJIui вводиться посада практичного 

психолога, согјального педагога, яка ведуть роботу з питань вивчення 

психолойчних особливостей ytiHiB, 'iXHix груп i класних k0JE<MBiB, piBHiB 

Тхнього психолойчного розвитку та согбальнот адаптацй•, надають допомогу у 

розв'язаюй конфЈйктних ситуацй тощо. 

6.23. Харчування y-IHiB у 3akJI№i здйснюеться  до норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою 

Кабнету MiHicTpiB Укратни 22 листопада 2004 року № 1591. 

ОрганЬацћ харчування ytIHiB здйснюеться  до Порядку 

оргакйзацй' харчування дћей у навчальних та оздоровчих закладах, 

затвердженого сгйльним наказом уткйстерства охорони здоров'я Укратни, 

М}йстерства освћи i науки Укратни Bill 01 червня 2005 року № 242/329, 

зареестрованого УПЕЙстерством юстицй' УкраТни 15 червня 2005 року за № 

661/10947. 

Контроль i нагляд за органЬа1ђею медичних та сакйтарно-бб€}-йчних 

захојв, жбстю харчування учкйв покладаеться на медичний персонал Закладу та 

органи охорони здоров'я. 

Тдг"далыйсть за оргакйзагјю харчування учкйв у Заклад( додержання 

санћарно-ййекйчних i санћарно-протиепђ©йчних норм i правил покладаеться на 

Орган управјйння маЙном та директора Закладу. 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладб е: 

)HHi (вихованцђ, кфвники, r-re№I'01'iLIHi пра1јвники, психологи, 6i6JIi0Tekapi, 

медичй пра1јвники, батьки або особи, mci Тх загубнюють. 

7.2. Права i обов'язки учкйв, педагойчних та iHumx пра[јвникбв 

зазначаються чинним законодавством та цим Статутом. 
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Учуй Закладу i3 числа дћей-сщМт та дћей, позбавлених батыбвського ання, 

перебувають на повному державному утриманкб та користуються ГДльпМи, 

установленими чинним законодавством для Llief категорй' дјтей. 

7.3. YLIHi Закладу мають право на: 

вибр форми навчання,  c11eL№ypciB, позашкћьних та 

позакласних занять; 

користування навчально-виробничою, науковою, MaTepiaJIbH0-TexHitmoro, 

культурно-спортивною,  та Мкувально-оздоровчою базою 

Закладу; доступ до iH(boprvraLlii з ycix галузей знань; 

участь у рЬних видах науково-практичнот• дћльностђ конференцћх, ојймгйадах, 

виставках, конкурсах тощо; асть у p060Ti орга}йв громадського самоврядування 

Закладу; 

обговорення i внесення власних пропозицй щодо орга}йзацй' навчальновиховного 

процесу, дозМлля учкйв (виховажјв)•, 

асть у добровћьних самодћльних об'еднаннях, творчих студћ, клубах, ках, 

групах за iHTepecaMli тощо; 

захист Bi2( будь-яких форм експлуатацй, псимчного та фЬичного насильства, що 

порушують права або принижують ix честь i 6llHicTb', оезпечкй i HeI.IIki2(J114Bi 

умови навчання, виховання та пратј. 

7.4. Учуй Закладу зобов'язакй.• 

 

оволојвати знаннями, тлннями, практичними навичками, пђцвищувати 

ьнокультурний фень; 

имуватися вимог Статуту, Правил 

внуфшнього розпорядку, виконувати медичкй призначення .Јйкаря; оережливо 

ставитись до державного, громадського та особистого майна; имуватися чинного 

законодавства, моральних та етичних норм; 

брати посильну участь у рвних видах трудовоТ Дяльностђ що не заборонекй 

чанним законодавством, з урахуванням BikY i медичних показаны, 
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имуватися правил особистот ййени•,  

перебувати у }йчний час в iHTepHaTi, додому йти з батьками у суботу 

тйсля )P0kiB лише з дозволу вихователя. 

7.5. У pa3i пропуску ypokiB, порушення режиму, невиконання медичних 

призначень i Статуту Закладу до учкйв застосовуеться дисципјйнарне 

ягнення: догана, обговорення на педагойчнй радђ 3aci№HHi k0Micii у 

справах неповнојйтнб<,  i3 Закладу. 

7.6. Педагойчними пршјвниками Закладу можуть бути особи з високими 

моральними якостями, ki мають  педагобчну ocBiTY, належний 

$ень професйноТ тйдготовки, здйснюють педагойчну 2liwIbHicTb, 

забезпечують результативгйсть та я}бсть своет• роботи, фЬичний та 

псимчний стан здоров'я яких дозволяе виконувати професй}й обов'язки. 

та iHLLIi Tpy№Bi вђщносини регулюються чинним 

законодавством УкраТни про працю, Законом Укратни ”Про загальну 

середню освћу” та нормативно-правовими актами. 

7.8. Педагойчкй прагјвники Закладу мають право на: 

захист професйноТ EiecTi та бдностђ самостттний вибр форм, методбв, 

засобв навчальнот роботи, HeLLIkil(JMBi умови 

асть в обговоренкй та вирйпенкй питань оргакйзацй навчально-виховного 

цесу; 

ведення в устамовленому порядку науково-досЈйдноТ, 

експериментальнот, пошуково'{ роботи; 

виявлення педагойчноТ iHi14iaTVIBw, позачергову атеста1јю з метою 

отримання  категорй, педагобчного 

хчасть у p060Ti оргакйв громадського самоврядування Закладу; 

ищення квалфкацй', перегйдготовку; 
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имання пенсй', у тому чисгй i за вислугу P0kiB, у визначеному чинним 

законодавством УкраТни порядку; на матфальне, житлово-побутове та со1јальне 

забезпечення вђцповђщо до чинного законодавства. 

Тдвојйкання педагобчних пра1јвншбв Bi;x виконання професйних обов'"в 

не допускаеться, за винятком випащбв, передбачених чинним законодавством 

Укратни. 

7.9. Педагобчкй прагјвники Закладу зобов'яза}й.• 

УЧИТЕЛ: 

забезпечувати належний фень викладання навчальних дисципјйн до 

навчальних програм на piBHi обов'язкових державних вимог; 

p03BIiTk0Bi iHTepeciB, нахијйв та здбностей дћей, збереженню Тх 

здоров'я, здйснювати пропаганду здорового способу житя; сприяти зростанню 

iMi№y Закладу; 

настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до державнот 

симвојбки, принцигйв загальнолюдсько\' морале 

виховувати в учкйв повагу до батыбв, людей, старших за Bik0M, повагу до 

народних традицй та звичаТв, духовних та культурних надбань народу Укратни; 

ати учкйв до самостйного життя в взаеморозууйння, миру, злагоди Mi)k 

yciMa народами, етгйчними, нагбональними, релћйними групами; дотримуватися 

педагобчноТ етики i моралђ поважати честь та бдкйсть учкйв•, 

захищати yxmiB Bi2l будь-яких форм фЬичного або псимчного насильства, 

запобгати вживанню ними алкоголю, наркотикбв, тютюну, iHIIMM ипбдливим 

постйно п)цвищувати свй професйний piBeHb, педагойчну майстер}йсть, ну i 

полћичну культуру; 

имуватися вимог Статуту Закладу, Правил BHYTpiLI.IHb0N трудового 

;озпорядку, умов трудового договору; законувати 110ca№Bi обов'язки, визначе}й 

посадовою iHcTpYkLliero•, иконувати накази i розпорядження директора Закладу 

та Органу управјйння 
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зати участь у p060Ti педагобчнот ради; 

дотримуватися вимог чинного законодавства з питань охорони прац( техрйки 

безпеки та протипожежного захисту; 

забезпечувати охорону життя i здоров'я учкйв 11il\ час навчально-виховного та 

Мкувально-оздоровчого про*в•, нести вђхпоМдалы-йсть за учнями 

Закладу. 

ВИХОВАТЕЛ: 

органЬовувати i проводити роботу у 'йсному контакб з учителями, позашкћьними 

закладами з урахуванням  та вйкових особливостей учуйв•, 

працювати над розвитком творчих здбностей i загальнот• культури учкбв, 

залучати Тх до yacTi у гуртках i секцћх; вЦповђщати за збереження майна школи; 

забезпечувати виконання учнями режиму дня, дотримання санћарное№йчних 

вимог та правил тембки безпеки; 

дотримуватися вимог чинного законодавства з питань охорони прац( техкйки 

безпеки та протипожежного захисту; вЦповђцати за збереження життя i здоров'я 

дбтей; проводити батыбвсыб Збори два рази на семестр; забезпечувати чергування 

учкйв у 3akJIui та Тдалькй•, 

забезпечувати порядок у навчальному, спальному корпусах, Тдалый i робочих 

атах гйд час свого чергування; брати участь у p060Ti педагойчнот ради; 

виховувати в y-lHiB повагу до батыбв, людей, старших за Bik0M, повагу до 

народних традицй та звичатв, духовних та культурних надбань народу Укратни; 

ати учкйв до самостйного житя; имуватися педагобчнот етики i морал( поважати 

честь та бдйсть учкйв•, 

EOCTiйно пђщвищувати  професйний фень, педагойчну майстеркйсть, 

загальну i појйтичну культуру; 

дотримуватися вимог Статуту Закладу, Правил внуфшнього трудового 

розпорядку; 
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виконувати 110ca№Bi обов'язки, визначекй посадовою iHcTpYkLliero, умов 

трудового договору; нести вђщоМдалыйсть за вђщвђщування учнями Закладу. 

7.10. У Закладј обов'язково проводиться атеста1јя педагобчних пра1јвншбв, 

яка здбйснюеться раз на п'ять P0kiB вђцповђщно до Типового положення про 

атестагјю педагойчних прагјвншбв, затвердженого наказом УПЕЙстерства освћи 

i науки Укратни 06 жовтня 2010 року № 930, зареестрованого в MiHicTepcTBi 

юстицй' Укратни 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, 3i зг•Лнами, внесеними 

наказом MiHicTepcna освћи i науки Укратни Bixx 08 серпня 2013 року № 1135 

”Про внесення 3MiH до Типового положення про атестаг-јю педагойчних 

прщјвнрпбв”, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицй' Укратни 16 серпня 2013 

року за № 1417/23949. 

7.11. Педагойч}й прагјвники, ki не дотримуються вимог Статуту, Правил 

внутрйпнього трудового розпорядку Закладу, умов трудового договору, не 

виконують поса— обов'язки або за результатами атестацй' не займанй 

посад( звћьняються з роботи вђщповђцно до чинного законодавства. 

7.12, Батьки та особи яјб 'ix залпнюють, мають право: 

 

обирати i бути обраними до батыбвських k0MiTeTiB та орга}йв громадського 

самоврядування; 

звертатися до оргакйв управјйння, директора Закладу та оргакйв громадського 

самоврядування з питань навчання та виховання дћей; 

брати участь у заходах, спрямованих на појйпшення оргакйзацй' 

навчальновиховного процесу та згуйцнення матфально-техгйчнот бази Закладу; 

на захист законних iHTepeciB свотх дћей в органах громадськогс самоврядування 

Закладу та у державних, судових органах. 

7.13. Батьки та особи, ki 'ix зауйнюють, несуть  зг здобуття 

дћьми повнот загально\' середньот освћи i зобов'язакб•. 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повноТ загально; середньот ocBiT14 

будь-якою формою навчання; 

постйно дбати про фйзичне здоров'я, псимчний стан дћей, створювати н 

умови для розвитку ix природних здбностей; 

  поважати честь та бдкйсть дитини, виховувати rrpaLxem06HicTbv п 
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доброти, милосердя, JIi060Bi до Ттчизни, шанобливе ставлення до 

державноТ та pi2\H0i мов, повагу до на1јональноТ icmpii, кул на1јональних 

гбнностей iHII-mx народјв•, виховувати у д?гей повагу до закокйв, прав, 

основних свобод людини; дотримуватися виконання вимог .гйкувально-

оздоровчого процесу. 

7.14. Батьки та особи, ki Тх зат•уйнюють, несуть подальше 

навчання дћей у pa3i Мдрахування ix i3 Закладу. 

7.15. У pa3i невиконання батьками свотх 060B'5BkiB, передбачених ч 

законодавством,  Закладу в установленому порядку порушувати 

клопотання про притягнення Тх до в)щовђдальностђ у то про позбавлення Тх 

батыбвських прав. 

7.16. Представники громадськостј мають право: 

 обирати i бути обраними до оргакйв громадського самоврядування у Заюш 

 керувати уч}йвськими обеднаннями за iHTepecar•w, гуртками та секцћми; 

сприяти зубцненню матфально-техкйчнот бази,  забезп 

Закладу; проводити консультацй' для педагойчних 

прагјвншбв•, брати участь в органЬацй' навчально-виховного 

процесу. 

7.17. Представники зобов'язакб.• 

дотримуватися вимог Статуту Закладу; 

виконувати накази та розпорядження директора Закладу, pirueH}M 

громадського самоврядування, захищати учкйв убляких форм псимчного 

насильства; 

пропагувати здоровий спосб житя, 11.Iki№VIBicTb вживання наркотикав, 

тютюну тощо. 



 

 

  

'КННРНОХИН  КННРКНРН илашэио кннап-рнояоойа ойой1 иаиљетйтнт 

'.wd0H XPiHYOY<OIIPILOdLI 'mpdLI 

инсохо ЯНВЉИП г рашэаейоноург ОлОННИк долин  

'.mogod юнаохиа кннэйааоШл 
'IL090d ШНЯШУШРГОЦ ВШ шнэекяргоп К HIHhk !LOPhk КИп иаолК 

'.Каиљуэкоу mogod яшошаишуафа вш  

'.oanodu иинаохиа-оняи-вкарн  

ОлОННИн долин ой онйшопйш 'wodoaoor линаишуапон г 

онйпг ШРГГПОЙ уоавувн  'mnadLI  

1НШЭФ{НОУ weypmamedLI эошаонвшон 'Ihpdu ИЉРГГПО Клашоио  

одонохрф кннатпиайтц инолК тнйтхуан  d190if 

 эКьапга9вг 'КЙВ[ГУРГ лоаиљуакоу  

 '.Кйркуег  НРШЭ РГ яшошяи•рйшоцйш Кнаоц аоан 

.•Кйвкург doxyadViF • F8 

•ЛОНИВЛ kHHIraedLIk RHBdd0 ВШ РУИНОВТСН ПЙНЭШЭЦЛОУ ой 

лољКљешэ лип вш лоашоаейоноург ЛИННИ}т хинээанйш 'ЯНРЉИЦ ЛОУШКНИЕ РЕ 'Кйвтгувг ТшооняГгшЙ 

КННВШИП  ОНИТШООЛРО douadpr  

•kyrydou 

лоноувг Клонаненгиа К 'PDIOd Е мк гпнал ан mogod юныдодвйац ЖВЉО 'edJOIJPk 

092 вшопгртапо IHH!d ен Киноо Кнкџодейэп Апиа ЭРЛ 'инкротл лонинкђјрло& 

Э рук 'egooo  ажол  pd0LyadIiE КЙРООП РН 

заохочення творчих пошу}бв, досјбдно-експериментально; роботи педагобв•, 
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забезпечуе права учкйв на захист Тх Bil( будь-яких форм  та псимчного 

насильства; 

розглядае пропозицй педагобчнот ради про в)црахування ytlHiB за порушення 

режиму та Статуту Закладу; контролюе орга}йза1јю харчування i медичного 

обслуговування учк-йв•, 

здйснюе контроль за проходженням пра[јвниками в установле}й строки 

обов'язкових медичних оглядјв i несе за це Мдповђщалыйсть; 

видае у межах свое; компетенцй' накази i розпорядження, контролюе Тх 

виконання; 

за погодженням i3 профспћковим комћетом затверджуе Правила внуфшнього 

трудового розпорядку Закладу, поса— обов'язки прагјвникбв Закладу; 

створюе умови для творчого зростання педагойчних rrpaIliBHP{kiB, пошуку та 

застосування ними ефективних форм i методбв навчання та виховання; 

без доручення Bi2( iMeHi Закладу, представляе його iHTepec№i в ycix 

державних органах, органах губсцевого самоврядування, в судах, на 

гйдприемствах, в установах та органЬацћх на територй УкраТни та за П межами; 

користуеться правом розпоряджатися коштами та майном Закладу в)цповђщо до 

чинного законодавства та цього Статуту; 

укладае договори 'iMeHi Закладу та угоди, ki пов'язакй з дћлыйстю Закладу, 

Мдкривае в установах банкбв, органах державно; казначейсько; служби УкраТни 

розрахунковий та iHLLIi рахунки, необМщ-й для забезпечення 2liwIbHocTi 

Закладу; 

видае №BipeHocTi на представництво та захист irnepeciB в та iHII.Ii довфеностђ 

необхђџй для забезпечення 2liwIbHocTi Закладу; 

визначае структуру Закладу, встановлюе штати з урахуванням умов i фонду 

оплати приб Закладу та цього Статуту; 

призначае на посаду та 3BiJ1bk-me з посади своТх заступникбв збдно з чинним 

законодавством УкраТни, розпојляючи функцй та повноваження Mi)k ними, 

затверджуе 'ix 110ca№Bi iHcTpYkIlii•, 

призначае на посаду та звћьняе з посади головного бухгалтера, kepiBHVIkiB 

структурних 11i2(pouiJIiB, iH11mx прагјвншбв Закладу зндно з вимогами чинного 

законодавства Укра;ни, затверджуе ix поса— iHcTpYkL(ii•, 
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вирћпуе iHIIIi питання, Bi№receHi чинним законодавством УкраТни, Органом 

управјйння маЙном, цим Статутом та контрактом до компетенцй директора. 

 8.5. У pa3i тимчасовот Bi№YTHocTi директора його функцй зндно з  наказом виконуе 

заступник директора або iHIIIa посадова особа. 

8.6. У Закладб створюеться постйно дјючий дорадчий колебальний орган - педагойчна 

рада. Головою педагойчноТ ради е директор Закладу. 

Педагойчна рада розглядае питання: 

удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного та Јйкувально

оздоровчого про*в, планування та режиму роботи Закладу; 

 переведення учгйв до наступних uaciB та ix випуску, видатй ll0kYMeHTiB про 

фень освћи, нагородження за досягнення у навчанкй•, 

 гйдвищення квалфкацй' педагогјчних пра[јвншбв, розвитку Тхньо\' творчот• 

iHiLliaMBpr, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i 

передового педагобчного досвђщу•,  морального та матфального заохочення учкйв 

Закладу; 

в)црахування учъйв i3 Закладу. 

8.7. При за piLIIeHHTvf загальних 360piB вђщоМдно до чинного законодавства може 

створюватися i дћти тбклувальна рада. 

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ 

9.1. Трудовий колектив Закладу становлять громадяни, ki беруть участь у Закладу 
на ocH0Bi трудового договору, що регулюе Tpy№Bi вђщосини Mi)k прагјвниками та 
Закладом. 

 9.2. Виробнич( тру— та c0Llia.J1bHo-ek0H0MiIiHi  Закладу з пра1јвниками 

регулюються чинним законодавством УкраТни про працю. 

9.3. Повноваження трудового колективу Закладу реатйзовуються загальними 

зборами (конференгјею) через його виборкй органи. Для  представництва 

iHTepeciB трудового колективу на загальних зборах  (конференцй) трудовий 

колектив може обирати будь-я}б органи, до складу яких  не може входити директор 

Закладу. 

Члени виборного органу не можуть бути 3BiJ1bHeHi з роботи або 

переведек•й ” 1HILIi посади з iHiIliaTVIBld ад»йкйстрацй' Закладу без згоди 

МдпоМдного органу пективу та урахування вимог чинного законодавства 

Укратни. 
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9.4. До компетенцй 360piB (конференцй) трудового колективу належить: 

ання та переукладання колективного договору з адг,ЛЕйстрагјею Закладу; 

ердження Правил внутрйпнього трудового розпорядку; д iHIII№ax основних 

положень, ki регламентують дћлыйсть Закладу. 

9.5. Збори трудового колективу Закладу проводяться в Mipy необхђност( не 

pi№-re одного разу на pik. 

9.6. З метою врегулювання виробничих, трудових i со1јально-еконот•Лчних -

осин, узгодження iHTepeciB трудового колективу та адуй}йстрацй' Закладу, а аж 

питань з охорони rrpaIli та со[.јального розвитку  до вимог :ного 

законодавства Укратни укладаеться колективний договф. Право  ання 

колективного договору iMeHi Власника надаеться директору  ДУ, а Bill irqeHi 

трудового колективу - кфвнику уповноваженого ним 

10. МАЙНО ЗАКЛАДУ 

10.1. Майно Закладу становлять ocH0BHi фонди та оборотк-й кошти, а 

IXiHHocTi, BapTicTb яких  у самостйному 6uar-rci 

Закладу - маЙно). 

Майно Закладу е сп[льною власнћо теритфальних громад ciJI, селищ, 

МиколаТвськоТ 06J1acTi i зафплюеться за ним на rrpaBi оперативного 

гйння. 

Здйснюючи право оперативного управјйння, Заклад та стуеться маЙном, 

закрћленим за ним Власником або Органом управјйння ом, з обмеженням 

правоможнс« розпорядження щодо окремих видјв за згодою Власника у 

порядку, передбаченому чинним законодавством 

 и. 

10.2. Джерелами формування майна Закладу е: 

передане йому ВЈЮСНИКОМ або Органом управјйння майном; 

 
—лый вкладення i дотацй' з 6ro№eTiB', 

Bi2( iHIII№rx видјв господарськот дћльностђ идо включаються до ального фонду 

Закладу; 

н що надходить безоплатно або у виглядј незворотнот допомоги чи бровћьних 

благодйних BHeckiB, пожертвувань юридичних i oci6; 

Фо, отримане з iHII№x джерел, не заборонених чинним законодавством =атни. 
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10.3. Заклад не мае права безоплатно передавати належне йому майно 

юридичним особам чи громадянам, kPiM випадџбв, передбачених ном. 

10.4. Мдчужувати (продавати) майк" об'екти стйльноТ BJIacHocTi 

шлаг:атофльних громад, ciJI, селищ, MiCT МиколаТвськоТ 06J1acTi, идо 

належать до ЕОВНИХ фондјв, Заклад мае право лише у порядку, визначеному 

Власником. 

в pe3YJIbTaTi вђщчуження зазначеного майна кошти ямовуються у 

визначеному Власником порядку. 

10.5. Передача Закладом в оренду майна, що належить йому на rrpaBi : 

ативного управјйння, здйснюеться у визначеному Власником порядку. 

10.6. Списання з балансу не повкйстю амортизованих основних  

BiCHa (переокјнена) вакЖсть яких менш як 10 (десять) тис. гривень за цю 

(комплект), а також прискорена амортизацћ основних фондјв снюеться за згодою 

Органу управлйння майном. 

Списання з балансу iHL1101'0 майна сгйльнот• BJIacHocTi теритфальних 

ад ciJI, селищ, MiCT Миколатвськот• 06J1acTi здйснюеться у визначеному 

ником порядку. 

10.7. Заклад зјйснюр волојння, користування землею та iHII-rmvfEi одними 
ресурсами  до мети своет• NwIbHocTi та чинного нодавства. Вфшення 
питання щодо оформлення земельних в тому чисјй вилучення або 
 земель, наданих в йне користування або iHLIMM чином зафплених за 
Закладом, ПОГодэкенНЯМ з Органом управјйння майном. 

10.8. Збитки, завдакй Закладу в pe3YJIbTaTi порушення його майнових прав 

адянами, юридичними особами, органами туйсцевого самоврядування i 

•авними органами Закладу в установленому чинним анодавством УкраТни порядку. 

11. ФШАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЩАЈЉНА 

ДШЉШСТЬ ЗАКЛАДУ 

11.1. Заклад е неприбутковою юридичною особою (закладом). 

 11.2. Заклад  за рахунок державного та обласного бюджету, тому чисјй за 

рахунок власних надходжень, добровћьних внес}бв иемств, установ i органЬацй 

незалежно BiX( форм власност( громадських Ейзацй та фЬичних oci6. 

11.3. Забороняеться розподћ отриманих доходјв (прибут}бв) або ix ни Власнику, 

членам Власника, пратјвникам (kPiM оплати 'ix прац( ування единого согјального 

внеску), членам оргакйв управјйння та iHIIImvf мко язаним i3 ними особам. 

1 1.4. Доходи (прибутки) Закладу використовуеться виключно для сування 

виданбв на утримання Закладу, peaJIi3aIliro мети, завдань та TiB дћльност( 

визначених цим Статутом. 
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 11.5. Заклад здйснюе господарську дћлыйсть у межах бюджетних увань та на 

ocH0Bi оперативного управјйння маЙном. 

 11.6. Фонд оплати rrpar-li створюеться у розмфах, що визначаються зйдно им 

законодавством Укратни. 

 11.7. Заклад зјйснюе оплату прагј в межах фонду оплати rrpaL(i з анням умов 

колективного договору. 

 11.8. MiHirqa.J1bHa заробтна плата пра1јвншбв не може бути нижчою Bill овленого 

чинним законодавством уйгймального розмфу заробтнот плати. 

 11.9. Оплата прагј прат-јвншбв Закладу здйснюеться до вимог ксу 

закокйв про пращо Укратни, iHI-uprx нормативно-правових акбв 

 
и, p03MipiB посадових окладов та затвердженого штатного розпису. 

 11.10. Заклад здйснюе оперативний та бухгалтерський 06JIik pe3YJIbTaTiB складае 

статистичну  надае зйдно з вимогами ого законодавства Укратни до вђџ-«дних 

оргакйв  3BiTHicTb та стичну iH(boprqaIliro щодо свое\' 2(iwIbHocTi. 

 

11.11. Контроль за фнансовою, а також за окремими сторонами 

HOCTi Закладу здйснюеться  органами у межах ix компетенцй' 

з чинним законодавством Укратни. 

 11.12. Директор та головний бухгалтер Закладу несуть персональну 

в)цалыйсть за додержання порядку ведення i №cT0BipHico лтерського обЈйку, 

статистичнот та 3BiTHocTi. 

 

12. ВЗАСМОВЩНОСИНИ З п-ппими ГПДПРИ€МСТВАМИ, УСТАНОВАМИ 

ТА ОРГАНВАЩЯМИ 

 12.1.  Закладу з йп.пими гйдприемствами, установами та зкйзацћми 

незалежно Bi2( форм власн(Е i громадянами в ycix сферах одарсько\' 2liW1bHocTi 

здйснюються на TIi№TaBi договфв в установленому им законодавством Укратни 

порядку. енко 
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13. МТСНАРОДНЕ СШВРОЫТНЩТВО 

13.1. За  належнот  та согбальнотурнот бази, 

власних надходжень Заклад мае право проводити ародний учкйвський та 

педагобчний 06MiH у рамках ocBiTHix програм, kTiB, встановлювати 

вђщовђщо до чинного законодавства прят,л зв'язки жнародними органЬацћми 

та осв?гнћии асогјацћми. 

 13.2. Заклад мае право вђщовђщо до чинного законодавства укладати и про 

сгйвробтництво з навчальними закладами, науковими установами,  

иемствами, оргакйзацћми, громадськими об'еднаннями iHII.wrx кратн. 

 14. ПРИПИНЕННЯ ДШЛЬНОСП ЗАКЛАДУ 

 14.1. Припинення 2(iwIbHocTi Закладу здйснюеться шляхом J1ikBi№Llii або 

га}йзацй' (злиття, приеднання, подћ, видћення, перетворення). 

14.2. У pa3i припинення Закладу (J1ikBi№Lli8 злиття, приеднання, подбл, 

тення, перетворення) його активи мають бути передакй однй або кћьком 

ибутковим закладам вђщоМдного типу або-зараховакй до доходу обласного 

 14.3. .ГПквђцацћ та реорга}йзацћ Закладу (злиття, приеднання, подћ, лення, 

перетворення) здйснюеться за рћпенням Власника в установленому  м 

законодавством порядку. 

14.4. ЈПквђцацћ Закладу здйснюеться k0Miciero, створеною  ом 

управлйння маЙном, за дорученням Власника. 

Порядок i строки проведення JIikBi№Llii Закладу визначаються зйдно з м 

законодавством. 

 14.5. З моменту призначення .JIikBi№14i11H0i k0Micii до нет переходять 

оваження з управјйння справами Закладу. JIikBi№LliiiHa складае  ацйний 

баланс Закладу. 
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14.6. У pa3i реоргакйзацй• та .гйкМдацй Закладу пра1јвникам, якб няються, 

гарантуеться додержання fx со1јальних прав та iHTepeciB, едбачених 

чинним законодавством Укратни. 

14.7. Заклад вважаеться реорга}йзованим або .JIikBi№Barmrvf з моменту гення 

 запису до единого державного реестру юридичних oci6, 

енко мних осб-гйдприеупјв та громадських формувань. 

15. ЗАКЛЮЧИ ПОЛОЖЕННЯ 

Цей Статут набирае чиннос'й з моменту його державно; реестрацй 0Bi№10 

до вимог чинного законодавства Укратни. 3MiHVI та доповнення до туту 

вносяться в установленому чинним законодавством Укратни порядку 

абувають юридичноТ сили з моменту fx державноТ реестрацй•. 

  



 

ШКОЛАТВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Р т ШЕННЯ 

 23 лютого 2017 року № 11 
Микола;в 

Про внесення 3MiH до Статуту      Одинадцята сесћ 
3aNJIbHoocBiTI--Ib0i школи4нтернату I-II ступе}йв 

Штовського району Миколатвсько\' обласно\' ради 
сьомого 

скликання 

Ждповђщно до частини друго\' статй 43 Закону Укратни ”Про MicrxeBe 

самоврядування в Укратно, збдно з рйденням обласнсй' ради Bigx 26 жовтня 2000 

року № 16 ”Про управјйння майном спћьноТ BJIacHocTi TepynopiaJIbE№x 

громад Микола;вськоТ  3MiHarvm, внесеними pil.uemmrvm обласно\' 

ради в)! 24 червня 2011 року № 11, 26 червня 2012 року № 33), з метою 

приведення Статуту ШевчешбвськоТ 3aNJIbHoocBiTHb0i' школи4нтернату I-II 

ступе}йв Микола;вськот обласнот ради у  з вимогами чинного 

законодавства обласна рада 

ВИРШШЛА: 

1. Внести 3MiH№I до Статуту Шевчешбвськот загальноосвћньоТ 

школиiHTepr-raTY I-II ступе}йв Штовського району Микола;всько; обласно\' ради, 

виклавши його у H0Biii редакцй', идо додаеться. 

2. Шевчешбвськй  шкоЈМнтернату I-II ступекбв 

Штовського району МиколаТвськоТ обласнот ради (Гусарову) вжити захојв щодо 

державноТ реестрацй' Статуту Шевчешбвсько\' 3aNJIbHoocBiTHb0i школи iHTepr-

raTY I-II ступе}йв Штовського району Миколатвськот обласно\' ради в 

установленому чинним законодавством порядку. 

З. Контроль за виконанням цього • шення покласти на постйну k0Miciro 

обласнот ради з пита и, нвтCBiTPI, ciM'i та молодђ спорту. 

Голова обласнотВ.В.Москаленко 

ВИГШСКА з СДИНОГО 

о рее сл ру 

иори;дичних oci6, 

(Узичних oci6-lli  та ромадських формувань 



 

ШЕВЧЕНКТВСЬКА ЗАГАЛЬНООСШТНЯ 

ШКОЛА-ШТЕРНАТ СТУПЕШВ ШТОВСЬКОГО 

 РАЙОНУ  ()WlACHOi РАДИ 

 
04590062 

ЛПсцезнахоДусення юриДичној• осоои.• 

57263, МИКОЛАТВСЬКА ОБЛ вТтовський РАЙОН СЕЛО ШЕВЧЕНКОВЕ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 

БУДИНОК 1  

Дата Державног реестрацй', Дата та номер запису 6 (ЭННОМУ Державному реестр; 

ЮРИДИЧНИХ oci6, фЬичних та громаДських формувань: 

21. 01.1997 17 . 12.2004, 1 511 120 0000 000085 

Прйвшце, [и Ря та по  ocio, flki мають право ВЧИНЯТ“ юриДичш• ()ii 6i() [иен; 

юриДичној• особи без Довфеностј, у тому чист пй)писувати Договори, та наявнЈсть 

обмелсень щодо преДставншџпса вй) i.ueili юрт)ичног осоои або (РГзичној• 
осоои-пй)присмця: 

 ГУСАРОВ ВАСИЛЬ ШВАНОВИЧ керлнник 

 
TYCAPOB .BACWlb IBP\F-IOBIË 

Nama ma op,0 

G/iic 

cmamucm11R11, nepeóyt;ac ()0J1iKy: 

0 1 . 1 1 . 1 9 9 1  
2168000C 

15 . 

04 . 199 7 



 

 

 

 eòunoeo 6HecKY.• 

1418320034 

uoeo 3 

 

peccmpy  

OJL£  

 

 
РеестраШйний номер справи: 51 1 000085 40 

код: 257147736657 

ОПИС документйз, идо 

надаю 1 ъся юридичного особою державному 

реестратору для проведения реестрагЈйноТ дт 

Державна реестратдвт 3MiH до установчих документћз юридичноТ особи“ 

Для проведення реестрагЈйноТ ;дй' ” Державна реестрагјя 3N1iFl до 

установчих документйз юридичноТ особи юридична особа ШЕВЧЕНКПЗСЬКА  

ЗАГАЛЬНООСТТНЯ ШКОЛА-ШТЕРНАТ I-ll СТУПЕШВ ЖОВТНЕВОГО 

РАЙОНУ  ()БллсноТ РАДИ надала ги: 

 . Реестрагбйна картка на проведення державноТ реестрацй' ,3MiH до установчих 

документйз юридичноТ особи. 

2, Ушення про внесения 3MiH до с гановчих докуменгћз (Примфник ориг Талу). 

3, Статут. 

Kilic  

201/ 



 

ц. Когйя платЬкного доручення з Bi дмггкою банку. 

5. рй-пення  Bi21 17.06.2016 року, видавник Шевченкйзська сћьська рада. 

6. розпорядження N9197-р 2 I 2016 року, видавник МиколаТвськ-а обласна 

державна адуйнКтраШя. 

7. наказ №68-кАр .ОЗ Э Ш 7 ШЕВЧЕНКIВСЬКА ЗАГ'АЛЬНООСВПНЯ ШКОЛА-

ШТЕРНАТ 1-11 СТУПЕНВ. 

8. наказ N9144-к 21.03 201 7 року, ВИДаВНИК Департамент осврги i науки 

МиколаТвськоТ обласноТ  

Особи, ВИНЮ внесенМ до або докз менив, >lkl державномз реестратору, завАо.мо неправдивих вгломоисй„ 

мдлягкиолљ внесенню до € динод) державно! о  
ЮРИДИЧНИХ oci6, сузичних осМо-1йдпри€мдЬз [ ромадських формувань, несуть BiM10Bixa.Fli)HicTb, 

встановленх законом (частина четверта стапј 35 Закону УкраТни ”Про державну реестрацйо юридични,х oci6. 

(Узичних осб-гйдприем[йв та громадських формувань”). 

Отримати результат надання адмћйстративних ПОСЛУ'Г МОЖЛИВО за адресого: https: usr.minjust.gov.ua иа 

fi•eesearch  

  ОЛЯНИЧ о.в. 

 

Фактична дата формування опису: 13.04.2017  
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МИКОЛАТВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

23 лютого 2017 року  
Миколатв 

Про внесення 3MiH до Статуту Шевченкйзсько\' Одинадцята ceci51 

школийнтернату 1-11 ступегйв сьомого скликання 

 Ттовського району  обласно\' ради 

ТдпоМдно до частини другоТ статй 43 Закону Укратни ”Про Уйсцеве 

самоврядування в УкраТнЬ>, згйдно з [Мшенням обласноТ ради 26 жовтня 2000 

року ЛФ Гб ” Про управјйння майном сгйльно\' BJIacHocTi теритфальних громад 

Микола\'вськот  змћтами, внесеними рйпеннями обласно\' ради Bill 24 

червня 2011 року № 11, в)! 26 червня 2012 року ЛФ 33), з метою приведення 

Статуту Шевченкйвсько\' загальноосвйньо\' школиАнтернату I-II ступегйв 

()ihl. 

Jayna  ma  (311ðaqi 



 

 обласноТ ради у гйдповђдуйсть з вимогами чинного 

законодавства обласна рада 

ВИРТГПИЛА: 

1. Внести змйчи до Статуту Шевченкйзсько\' загальноосуйтньот 

школиКттернату 1-11 ступегйв Штовського району МиколаТвськоТ обласно; 

ради, виклавши його у ногйй редакцй', идо додаеться. 

2. Шевчешбвсыбй 3€l1kiJ11)HoocBiTHip1 шкојйАнтернату I-II ступенйз 

Штовського району Миколат•всько; обласноТ ради (Гусарову) вжити заходйз 

гцодо державнот реестрацй' Статуту Шевченкйзськот  

ШКОЛИћттернату 1-11 ступен1в Штовського району Миколатвсько\' обласно\' 

ради в установленому чинним законодавством порядку, 

3. Контроль за виконанням цього • шення покласти на постййну k0Micik) 

обласно\' ради з питань культури, сгјти, ciM'f та молодђ спорту, 

 Голова обласнођ' ради В.В.Москаленко 

Pec e 1 paLliìáH1dÞl cupaym: 1 5 1 1 ZIO 

1<021: 257 147736657 

01 I LIC  

 

peccTpa pops  

I lPOBenelllÐl pecc Ili'f 

peccTlDC11Li;1  ill no C TCIHOBHPIX iB 

occ)0H 

 

 I . PeecTpaL1iMHa  Ha  pe(Q1paldi'l' 3M IH H x 

 ŽlOKYlMeHTiB  UIHHO'I' OCOO  

PiLL1eHHS1 [IPO  

pe€cTpa11i51  3MiH 



 

3. CTCITYT. 

'4. Konifl  IIOPVqeHlÐl 3 BI I l XIITKOIO oaHRY, 

5. pimeHHfl N98 Bill 1 7.06 n 0 1 6  ,  I Idei3HeHKiBCbKa 

cilibCbKa pa;ua. 

6. p03Flop91Ä)1KeH1151 No 1 97-1) BI OC). l 

'dC l {a neP)KCIBHa aAMiHlCTPalllfl. 

7. HC11xr a3 N968-K/11D BAIA 

[IbilOOCBl  

 

 Pej\Ll b l a H IC 1-pa B H {IX  

 https:!/ust•nin J . ua 11a freesearc h  

  OJÐIHH CI 0.13  

 

Фактична дата форм ування опису  
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