
З метою  забезпечення включення  до установчих документів  усіх необхідних 

змін, пов’язаних із реалізацією Закону України «Про освіту» рекомендую 

наступне: 

До проектів № 1248,1249,1250: 

- На титульній сторінці гриф Затверджено зазначається  без лапок, у 

правому верхньому кутку аркуша (відповідно до уніфікованої системи, 

інструкції з діловодства) 

- По тексту Статуту слова «навчально – виховний» у всіх відмінках 

замінити на «освітній», слова «навчальний заклад» у всіх відмінках 

замінити на «освітній заклад»; 

- В п.1.6  впорядкувати підпункти; 

- В п.11: 

 пп.3 викласти в такій редакції: 

«здійснюючи  право оперативного управління заклад освіти володіє, 

користується та розпоряджається майном згідно з чинним 

законодавством і цим статутом та відповідно до обмежень, встановлених 

засновником»; 

пп.4 закінчити словами: «з відображенням на відповідних рахунках 

закладу освіти»; 

- В п.1.12  пп.11  завершити словами: «в межах власного кошторису»; 

- В п.1.14 «і здійснюються Бурштинською міською лікарнею» - вилучити; 

-  П.1.3 розпочати  словами: 

«Освітній процес у закладі освіти здійснюється  відповідно  до освітньої 

програми, розробленої та затвердженої відповідно до порядку, 

визначеного законодавством. Основою для розроблення освітньої 

програми в закладі освіти є Державний стандарт початкової школи, 

базової середньої освіти, загальної середньої освіти. Освітня програма 

схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його 

керівником. На основі освітньої  програми заклад освіти складає  та 

затверджує навчальний план, що конкретизує організацію навчального 

процесу»; 

- В п.3.2  «типових навчальних планів»  замінити на «типових освітніх 

програм закладу загальної середньої освіти» 

- В п.3.5 зазначити - «9-11(12)»; 

- В п.3.21 перше речення відкоригувати : «по закінченні початкової школи 

(після 4-го класу)  – свідоцтво про здобуття початкової освіти; по 

закінченні гімназії (після 9-го класу) – свідоцтво про здобуття базової 

середньої освіти; базової середньої освіти з відзнакою;  після закінчення 

ліцею (в 11-му (12) класі) – свідоцтво про здобуття повної загальної 



середньої освіти» . Відповідну постанову було прийнято  Урядом  6 

березня 2019 року. 

В п.5.2.1: 

=   слова «або уповноважена ним особа» вилучити;  

=після пп.1 додати: «- приймає рішення про створення, 

реорганізацію,ліквідацію чи перепрофілювання закладу освіти;» 

= після слів «здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю 

ліцею;»  додати пп.: « - реалізує інші права, передбачені законодавством.  

Уповноважений орган:» - далі продовження  по тексту п.5.2.1  

- В п5.3.2 слова «або уповноваженого ним (ними) органу» - виключити; 

- В п.5.9: 

= в першому реченні слова «засновником» замінити  на «керівником» 

=після першого речення додати: «Штатний розпис школи розробляється в 

межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати, 

дотримуючись найменування посад, передбачених  Типовими штатними 

нормативами.» 

- В п.6.2 слова « власності, повного господарського відання або» - 

виключити; 

- В п7.1  у третьому реченні слова «відділом освіти і науки та погодженим  

фінансовим відділом міської ради» замінити на «керівником закладу 

освіти»; 

- В п 7.2 пп.1,2  викласти в такій редакції: «-кошти державного  та міського  

бюджетів — у розмірі, передбаченому нормативами фінансування 

загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в 

обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти»; 

- Роз’яснити перше речення  п.3 ; 

- П 7.9 викласти в наступній редакції: «7.9 Об’єкти та майно комунального 

закладу освіти не підлягаює приватизації чи використанню не за освітнім 

призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не 

можуть бути забезпечені безпосередньо закладам освіти, пов’язаних із 

забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників 

освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління 

можливості користування комунальним нерухомим майном відповідно до 

законодавства. 

Кошти, отримані від використання вивільнених приміщень ліквідованого 

комунального закладіу освіти, використовуються виключно на освітні 

потреби.»  (20.12.2018 р. оновлена  ст. 80 Закону Про освіту); 

- В п.11.1 останнє речення викласти в такій редакції: «Статут закладу  

освіти  затверджується рішенням Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області»; 

- В п.11.2слова «на сесії» замінити  на «рішенням»; 



- Вкінці статут  підписує:  Директор                       ___________(ПІП) 

 


