
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ХІ сесії Заліщицької районної ради 

сьомого скликання 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 25 

грудня   2015 року № 27 "Про районний бюджет на 2016 рік". 

2. Про затвердження програми сприяння функціонуванню 

державної реєстрації  в Заліщицькому районі на 2016-2017 роки. 

3. Про затвердження Статуту ЗОШ І-ІІ ступенів с.Устечко 

Заліщицького району Тернопільської області. 

4. Про звільнення директора спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

ім.О.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій та технологічних дисциплін м.Заліщики  

Хребтак Л.М.. 

5. Про звільнення директора ЗОШ І-ІІ ступенів с.Городок 

Холоднюк  Н.М.. 

6. Про затвердження штатного розпису та умов оплати праці. 

7. Про надання дозволу на право оренди нежитлового приміщення. 

8. Про надання погодження ТОВ «Релакс» на проведення геолого-

розвідувальних робіт та отримання спеціального дозволу для 

геологічного вивчення покладів піску на території Касперівської    

сільської ради Заліщицького району Тернопільської області поза 

межами населеного пункту.  

9. Про передачу автомобіля УАЗ – 3962 з балансу комунального 

закладу «Заліщицький районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» на баланс  військової частини польова 

пошта В0122 . 

10. Про надання погодження ПП «Краско» на отримання 

спеціального дозволу для користування надрами з метою 

видобування сировини на території Новосілківської сільської 

ради Заліщицького району Тернопільської області поза межами 

населеного пункту 

11. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

«Заліщицька районна централізована бібліотечна система». 

12. Про  затвердження розпоряджень голови районної ради та 

голови  райдержадміністрації. 

13. Різне. 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 серпня 2016 року           м.Заліщики                                № 130 

 

 

Про  затвердження програми сприяння  

функціонуванню державної реєстрації  

в Заліщицькому районі на 2016-2017 роки  

 

 Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України  «Про    

         місцеве    самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Затвердити програму сприяння функціонуванню державної 

реєстрації в Заліщицькому районі на 2016-2017 роки. 

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію районної ради з питань  соціально - економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та власності (голова постійної комісії Мирончук П.М.). 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                         І.П.ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

         

                                                                           



                                                                            Затверджено 

                                                                             рішенням районної ради 

                                                                             від 17 серпня 2016 р. №130 

 

ПРОГРАМА  

сприяння функціонуванню державної реєстрації 

в Заліщицькому районі на 2016-2017 роки 

 

1. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ з питань державної 

реєстрації 

райдержадміністрації 

2. Розробник Програми Відділ з питань державної 

реєстрації 

райдержадміністрації 

3. Співрозробники Програми (у разі наявності) - 

4. Відповідальний виконавець Програми  Відділ з питань державної 

реєстрації 

райдержадміністрації 

5. Учасники Програми - 

6. Термін реалізації Програми 2016 -2017 роки 

1) Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

- 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Районний бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього, 

77000 

 у тому числі:  

1) коштів місцевого бюджету 77000 

2) коштів інших джерел - 

9. Головний розпорядник коштів Відділ з питань державної 

реєстрації 

райдержадміністрації 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програма сприяння функціонуванню державної реєстрації в Заліщицькому районі 

(далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо створення 

належних умов функціонування відділу з питань державної реєстрації Заліщицької 

районної державної адміністрації Тернопільської області (далі – Відділ). Програма 

розроблена на виконання Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та у відповідності із 

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» з метою забезпечення реалізації 

функцій держави щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу. 



13 січня 2016 року розпорядженням голови райдержадміністрації № 15-од створено 

відділ з питань державної реєстрації Заліщицької  районної державної адміністрації 

Тернопільської області, як структурний підрозділ Заліщицької районної державної 

адміністрації, основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 01.02.2016 затверджено штатний розпис відділу 

райдержадміністрації, яким передбачено 3 посади державних реєстраторів, які 

забезпечуватимуть державну реєстрацію у сферах державної реєстрації прав та державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. 

Основними функціями відділу є: забезпечення  реалізації державної політики у 

сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців;здійснення  заходів з підвищення ефективності роботи у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб;   надання адміністративних послуг; здійснення  аналізу стану та 

тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; здійснення державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 

проведення інших реєстраційних дій; забезпечення в межах компетенції ведення Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та надання відомостей з них; здійснює взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна;  здійснює формування та ведення реєстраційних 

справ;організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних 

документів. 

Проблемні питання, які виникають з утворенням даного Відділу: 

 1)  потреба в електронних засобах ведення реєстру; 

2) відсутність канцелярського приладдя, паперу, папок для формування 

реєстраційних справ; 

3) існує необхідність у придбанні  стелажів для  належного  зберігання  

реєстраційних  справ та створення архівів. 

Розроблення Програми зумовлено необхідністю створення належних умов для 

повноцінного здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

державної реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців державними 

реєстраторами для жителів Заліщицького  району Тернопільської  області та дасть змогу 

вирішити  проблему, розв’язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує 

виділення коштів з місцевого бюджету.  

 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є сприяння функціонуванню у Заліщицькому районі державній 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державній реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: 

першочергове створення належних умов праці для виконання поставлених перед 

Відділом завдань та функцій, які покладені на нього відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань»; 

підвищення якості надання послуг щодо прийняття та видачі документів у сферах 

державної реєстрації прав та бізнесу; 

створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами 

господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність Відділу. 



Визначення конкретних заходів, джерел мінімально необхідних обсягів 

фінансування є основним завданням Програми.  

Програма передбачає виділення коштів на створення належних умов 

функціонування Відділу, що сприятиме повній і всебічній реалізації норм Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» та інших законодавчих актів України.  

Мету Програми передбачається досягти шляхом фінансування з бюджету 

Заліщицької районної ради заходів для створення належних умов праці державних 

реєстраторів. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

Відповідно до пп. 36
1
, 36

2
 Бюджетного Кодексу України адміністративний збір за 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зараховується до 

місцевих бюджетів за місцем надання послуг, тобто плата за проведення державної 

реєстрації, яку здійснюють реєстратори Відділу, надходить до районного бюджету. 

Відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», ч. 2 ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» фінансове 

забезпечення державних реєстраторів здійснюється за рахунок державного та місцевого 

бюджету. В зв’язку з ненадходженням коштів з державного бюджету на вирішення 

зазначених проблем, реалізацію районної Програми планується здійснити за рахунок 

коштів районного бюджету. 

Основними шляхами розв’язання проблеми є:  

створення належних умов праці державних реєстраторів для  можливості 

реалізувати свої посадові обов’язки у сферах державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та бізнесу для забезпечення ефективного обслуговування жителів району; 

створення належних умов для широкого інформування населення про правову 

політику держави та законодавство у сфері державної реєстрації. 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансу-

вання 

(вартість) 

тис. 

гривень, 

у тому 

числі: 

1 Державна 

реєстрація 

речових 

прав 

нерухомо-

го майна та 

їх 

- Придбання 

комп’ютерної 

техніки та 

оргтехніки і 

комплектуючих 

до них;  

(3 комплекти) 

2016 

 

 

 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

райдержадмініст-

рації 

 

 

Районний 

бюджет 

 

 

 

30000 

 

 

 



обтяжень, 

державна 

реєстрація 

юридичних 

осіб, 

фізичних 

осіб-

підприєм-

ців 

- придбання 

багатофункціона

льних пристроїв 

(3 шт.) 

 

2016 

 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

райдержадмініст-

рації 

Районний 

бюджет 

 

 

15000 

 

- придбання 

стелажів; 

 

 

2016 

2017 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

 

Районний 

бюджет 

 

10000 

10000 

- Придбання 

канцелярського 

приладдя, 

паперу, папок 

(скорозшивачів) 

 

2016 

2017 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

 

  

5000 

5000 

 

6. Фінансове забезпечення Програми сприяння функціонуванню державної 

реєстрації Заліщицького району 

 

Обсяг 

коштів, які 

пропонуєть-

ся залучити 

на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

(тис. 

гривень) 

І 

2016 р. 2017 р. 

Усього: 60000 17000 77000 

державний 

бюджет 
- - - 

Місцевий 

бюджет, у 

тому числі: 

- - - 

- обласний 

бюджет 
- - - 

- районний 

бюджет 
60000 17000 77000 

- бюджети 

сіл, селищ 
- - - 

- кошти не 

бюджетних 

джерел 

- - - 

 

7. Очікуванні результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 



створити сприятливі умови для функціонування Відділу, що сприятиме повній і 

всебічній реалізації норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та інших законодавчих актів 

України, які регулюють державну реєстрацію; 

проводити широке інформування населення про правову політику держави та 

законодавство у сфері державної реєстрації;  

у зв’язку з важливістю функцій та завдань, які покладені на Відділ та з метою їх 

реалізації здійснювати та забезпечувати: 

1) державну реєстрацію прав та їх обтяжень; 

2) державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

3) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного 

державного реєстру;  

4) надавати інформацію про зареєстровані права та їх обтяження в порядку, 

встановленому Законом; 

5) облік безхазяйного нерухомого майна;  

6) формування та зберігання реєстраційних справ; 

7) інші повноваження, передбачені Законом та іншими нормативно- правовими 

актами. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Головним розпорядником коштів є Заліщицька районна державна адміністрація 

Тернопільської області, яка здійснює також координацію та контроль за ходом виконання 

Програми. Виконавцем Програми є Відділ з питань державної реєстрації Заліщицької 

районної державної адміністрації Тернопільської області. 

Для реалізації цієї проблеми необхідно виділити з місцевого бюджету     77 тис. 

гривень.  Строк реалізації цієї програми – 2016-2017 роки. 

 

 
Керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради                                                П.М.МИРОНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 серпня  2016 року           м.Заліщики                                №131 

 

Про затвердження Статуту  

ЗОШ І-ІІ ступенів с.Устечко 

 

 Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

та ,враховуючи висновки постійної комісії районної ради  з питань освіти, 

охорони здоров'я,  культури,  туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального 

захисту населення, духовності, свободи слова та інформації, районна рада  

 

вирішила: 

 

 1. Затвердити Статут ЗОШ І-ІІ ступенів с.Устечко Заліщицького району 

Тернопільської області (додається). 

          2. Призначити Андрощук Н.М. на посаду директора ЗОШ І-ІІ ступенів 

с.Устечко Заліщицького району Тернопільської області в порядку 

переведення з посади директору ЗОШ І-Ш ступенів с.Устечко Заліщицького 

району Тернопільської області 

    3.Директору ЗОШ І-ІІ ступенів с.Устечко Заліщицького району 

Тернопільської області (Андрощук Н.М.) провести  державну реєстрацію  

Статуту. 

             4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань  освіти, охорони здоров'я,  культури,  

туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, 

свободи слова та інформації. 

 

 

 

Голова районної ради                                                              І. П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням сесії Заліщицької 

                                                                          районної ради №131 

                                                                                від 17 серпня 2016 року 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 

Загальноосвітної школи І-ІІ ступенів с. Устечко 

Заліщицького району 

Тернопільської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 р. 

І. Загальні положення. 

 

1.1 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Устечко Заліщицького району 

Тернопільської області створена рішенням Заліщицької районної ради та 

знаходиться у спільній (комунальній) власності територіальних громад сіл, 

селища, міста Заліщицького району. 

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 48634, 

Україна, Тернопільська  область, Заліщицький район, с. Устечко. 

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад (далі — заклад) у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про 

загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету 

Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів 

виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом. 

1.4. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, 

ідентифікаційний номер. 

1.5. Власником (засновником) навчального закладу є територіальні громади 

сіл, селища, міста Заліщицького району в особі Заліщицької районної ради. 

1.6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття повної загальної освіти. 

 1.7.  Головними завданнями школи є:  

    забезпечення реалізації права громадян на освіту;   

    виховання громадянина України; 

    виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

 формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості , підготовленої до професійного 

самовизначення; 

 виховання в учнів 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; 

 розвиток особистості учня, його здібностей обдарувань, наукового 

світогляду; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань ; 



 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 учнів;  

 створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство. 

     1.8. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї   компетенції, передбаченої законодавством України, та власним 

Статутом.  

       1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою 

за:    

    безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,  

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 

міжнародними угодами    

 дотримання фінансової дисципліни. 

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання. 

1.11. Навчальний заклад має право: 

 проходити в установленому порядку державну атестацію; 

 визначати форми , методи і засоби організації навчально - виховного 

процесу за погодженням із власником;  

 визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

 в установленому порядку розробляти і впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;  

 спільно з вищими навчальними закладами, науково - дослідними 

інститутами та центрами проводити науково - дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству 

України; 

 використовувати різні форми морального й матеріального заохочення 

до учасників навчально-виховного процесу;  

 бути власником і розпорядником нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним статутом;  



 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні  

надходження у порядку, визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно – оздоровчих, 

лікувально - профілактичних і культурних підрозділів 

1.12. У закладі за необхідністю можуть створюватися творчі об'єднання 

(методичні об'єднання , творчі групи ). 

 1.13. Медичне обслуговування учнів закладу та відповідні умови для його 

організації забезпечуються і здійснюються ФАПом села Устечко. 

1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами 

визначаються договорами, що укладені між ними. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до 

перспективного  навчального плану органу освіти , шкільного плану, який 

затверджує Рада школи. В плані роботи відображаються найголовніші 

питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. 

План роботи затверджується радою навчального закладу. 

2.2. Основним документом, що регулює навчально - виховний процес, є 

робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних 

планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із 

конкретизацією варіантної частин і визначенням профілю навчання. 

Робочий навчальний план закладу погоджується Радою школи і 

затверджується керівником місцевого органу освіти. 

У вигляді додатків до робочого плану додаються розклад уроків (щоденний, 

тижневий) та режим роботи (щоденний, річний). 

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 

школи самостійно добирають програми, 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.  

2.4. Навчально-виховний   процес  у  закладі  здійснюється  за груповою та 

індивідуальною формою навчання. Відповідно  до  поданих  батьками  або  

особами,  які  їх замінюють,  заяв  заклад  за  погодженням  з  відповідним  

органом управління освітою створює  умови  для  прискореного  навчання  та 

навчання екстерном. 



2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на 

підставі особистої заяви ( для неповнолітніх - заяви батьків або осіб,  які їх 

замінюють ), а також свідоцтва про народження ( копії), медичної довідки 

встановленого зразка   документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які 

вступають до першого класу), на безконкурсній  основі , як правило, згідно з 

територією обслуговування, з 6 років. 

   У разі потреби учень може перейти протягом будь - якого року навчання до 

іншого навчального закладу.  У разі переходу учня до іншого навчального 

закладу для здобуття освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які 

їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та 

довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального 

закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за 

наявності особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і 

науки України, на підставі заяви батьків.  

2.6. У навчальному закладі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або 

осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально – матеріальної 

бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть 

створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого 

дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на 

підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).    
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюється закладом в межах часу, що передбачений робочим 

навчальним планом.   

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не 

пізніше 1 липня наступного року.  Навчальний рік поділяється на семестри за 

погодженням з відповідним органом управління освітою. 

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ   на   

чверті,   семестри   (триместри)   та   режим  роботи встановлюються  

закладом  у  межах  часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, за 

погодженням з відповідним органом управління освітою. 

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

Залучення учнів  до  видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   

програмою   та  робочим  навчальним  планом  закладу, дозволяється лише за 

їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють. 

 2.9. За погодженням з місцевим органом освіти з урахуванням місцевих 

умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. 

Термін проведення канікул протягом навчального року може змінюватись, 

але їх тривалість не повинна становити менше 30 календарних днів. 

2.10. Тривалість уроків у закладі становить:  у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-

х класах - 40 хвилин, у 5-9-х класах - 45 хвилин.  

 Зміна тривалості   уроків   допускається   за  погодженням  з відповідними   



органами   управління    освітою    та    державної санітарно-

епідеміологічної служби. 

Для  учнів  5-9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під 

час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків 

трудового навчання. 

Тривалість    перерв   між   уроками   встановлюється   з урахуванням  

потреби  в   організації   активного   відпочинку   і харчування учнів, але не 

менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 

хвилин. 

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, то складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і 

затверджується директором. 

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується в розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, 

що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх 

інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

2.12. Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань визначаються вчителем 

відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог з   урахуванням   

вимог   навчальних   програм  та  індивідуальних особливостей учнів.  

     Домашні завдання учням 1-х класів не задаються. 

2.13. Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів (вихованців) 

закладів визначаються МОН. Облік  навчальних  досягнень  учнів 

(вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах,  

інструкції  про ведення   яких  затверджуються  МОН.  Результати навчальної 

діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.  

      У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і 

навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради навчального закладу може 

надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого 

класу. 

У документі про освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів 

у навчанні за семестри, державний рік та державну підсумкову атестацію. 

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться 

до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

2.15. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією 

про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної 

освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2008р. № 319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

06.05.2008 р. за № 383/15074. 



2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний 

ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти 

здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення 

державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну 

підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 21.12.2009 р.  

№1151 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.01.2010 р. за N° 

39/17334. 

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається 

відповідний документ про освіту : 

- при закінченні початкової школи - табель успішності: 

- при закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню 

освіту.  

2.18. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і 

матеріального заохочення: 

- подяка із занесенням в особову справу; 

- похвальний лист, грамота; 

- занесення на Дошку пошани. 

2.19.  

III.     УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі  є  учні (вихованці), 

педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти  закладу,  

керівники,  батьки  або   особи,   які   їх замінюють. 

3.2. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу,  їх права та 

обов'язки визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та 

правилами внутрішнього розпорядку закладу. 

3.3. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право  

на:  

    - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти  

у державному та комунальному закладі;  

    - вибір певного закладу,  форми навчання,  профільного напряму,  

факультативів, спецкурсів, позакласних занять;  

     - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;  

     - користування навчально-виробничою,                  науковою,  

матеріально-технічною, культурно-спортивною,  корекційно-відновною  

та лікувально-оздоровчою базою закладу;  

     - участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної  

діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;  

     - отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних  

послуг;  

     - перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх  



предметів інваріантної та варіативної частини;  

     - участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;  

     - участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих  

студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;  

     - повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів,  

переконань;  

     - захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і  

фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників,  

які порушують їх права, принижують честь і гідність.  

     3.4. Учні закладу зобов'язані:  

     - оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в  

обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної  

середньої освіти;  

     - підвищувати свій загальний культурний рівень;  

     - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій  

навчальними   програмами   та   навчальним  планом  закладу,  його  

статутом;  

     - дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм,  

поважати честь і гідність інших учнів та працівників;  

     - виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу  

відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;  

     - брати участь у різних видах трудової діяльності;  

     - дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого  

майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;  

     - дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку  

закладу;  

     - дотримуватися правил особистої гігієни. 

Учні закладу залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх 

замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  

відповідно   до   статуту   і   правил внутрішнього   розпорядку  з  

урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей.  

  За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   

обов'язків,   порушення   статуту,   правил   внутрішнього розпорядку на  них  

можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону. 

3.5. Педагогічним  працівником  повинна  бути особа з високими моральними  

якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну   освіту, належний     рівень     

професійної     підготовки,     забезпечує результативність та якість своєї  

роботи,  фізичний  та  психічний стан  здоров'я  якої  дає  змогу виконувати 

професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої 

освіти.  

     До педагогічної діяльності  у  закладах  не  допускаються особи,  яким вона 

заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних 

протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється 

законодавством. 



3.6. Призначення  на посаду,  звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу,  інші трудові відносини  регулюються законодавством  

про  працю,  Законом України «Про загальну середню світу» та іншими 

законодавчими актами.  

 Обсяг педагогічного    навантаження   вчителів   визначається відповідно до 

законодавства керівником закладу і затверджуєтьсявідповідним органом 

управління освітою. 

 Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.  

  Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального  

року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або  за  

письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог 

законодавства про працю. 

Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними    

кабінетами,    майстернями,    навчально-дослідними ділянками,    права     та     

обов'язки     яких     визначаються нормативно-правовими актами МОН, 

правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.  

   Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   

професійних  обов'язків  крім  випадків,  передбачених законодавством.  

    Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не 

передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та 

іншими документами,  що  регламентують  діяльність  навчального закладу, 

здійснюється лише за їх згодою.  

    Педагогічні   працівники   закладу  підлягають  атестації відповідно до 

порядку, встановленого МОН. 

3.7. Педагогічні працівники закладу мають право:  

 

     - самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не 

шкідливі для здоров'я учнів;  

    -  брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів закладу  та  

інших  органів  самоврядування  закладу,  в  заходах, пов'язаних з 

організацією навчально-виховної роботи;  

    - обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися   

у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

     - проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії 

та отримувати її в разі успішного проходження атестації;  

     - проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу;  

     - вносити керівництву  закладу  і  органам  управління  освітою пропозиції 

щодо поліпшення навчально-виховної роботи;  

     - на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;  

     - об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших 

громадських    об'єднань,    діяльність    яких    не   заборонена 



законодавством;   

    -  порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і 

гідності. 

 

3.8. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:  

 

     - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін  

відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного  

стандарту загальної середньої освіти;  

    -  контролювати рівень навчальних досягнень учнів;  

    - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень 

учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН,  доводити результати 

навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, 

керівника навчального закладу;  

     - сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також 

збереженню їх здоров'я;  

 

     - виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів 

загальнолюдської моралі;  

    - виконувати статут  закладу,  правила внутрішнього розпорядку, умови 

трудового договору (контракту);  

     - брати участь у роботі педагогічної ради;  

    - виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  

віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних 

надбань народу;  

    - готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів 

взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, 

аціональними, релігійними групами;  

     - дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність 

учнів та їх батьків;  

     - постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну 

майстерність, рівень загальної і політичної культури;  

    - виконувати накази  і  розпорядження   керівника   навчального закладу, 

органів управління освітою;  

     - вести відповідну документацію. 

3.9. Педагогічні   працівники,   які   систематично  порушують статут,  

правила внутрішнього  розпорядку  закладу,  не  виконують посадових 

обов'язків,  умови трудового договору (контракту) або за результатами   

атестації   не   відповідають   займаній    посаді, звільняються з роботи згідно 

із законодавством.  

        Права   і  обов'язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  

регулюються  трудовим   законодавством,   статутом   та правилами 

внутрішнього розпорядку закладу. 

3.10. У школі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація 



здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

3.11. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:  

 

    - створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання;  

     - забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;  

     - поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;  

     - постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей;  

    -  виховувати працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе 

ставлення до Вітчизни,  сім'ї,  державної та рідної мов; повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів;  

 

     - виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.  

3.12.     Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за 

здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані: 

 забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання; 

 постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови дня розвитку їх природних здібностей;  

 поважати гідність дитини; 

 виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе  

ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до 

національної історії, культури, цінностей інших народів; 

 виховувати у дітей повагу до  законів, прав, основних свобод людини. 

     У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов'язків,  

передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому 

порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі 

позбавлення їх батьківських прав.  

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. 

4.1. Управління школою здійснюється її засновником (власником) та 

місцевим органом управління освітою в межах, визначених чинним 

законодавством. 



Керівництво  закладом здійснює його директор.  Керівником закладу може 

бути громадянин України,  який має  вищу  педагогічну освіту на рівні 

спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки,  

успішно пройшов  атестацію  керівних  кадрів навчальних закладів у порядку, 

встановленому МОН. 

Директор школи  призначається і звільняється з посади рішенням засновника 

за поданням органом управління освітою. 

Призначення та звільнення з посад заступників директора школи 

здійснюється за поданням директора  органом управління освітою.  

Керівник закладу:  

     - здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для 

підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;  

    - організовує навчально-виховний процес;  

    - забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, 

якістю знань, умінь та навичок учнів;  

    - відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної 

середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;  

    - створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи;  

    - забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-

гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;  

   -  розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та його 

коштами;  

   -  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та 

виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів;  

    - сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   

працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного 

процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;  

   -  забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства;  

   -  вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, 

наркотиків;  

    - контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;  

    - видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює 

їх виконання;  

    - щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах (конференціях) 

колективу.                   

Керівник закладу є головою педагогічної ради  -  постійно діючого 

колегіального органу управління закладом.  

 

4.2. Керівник закладу є головою педагогічної ради  -  постійно діючого 

колегіального органу управління закладом.  

    Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як 



чотири рази на рік. 

4.3. Педагогічна рада розглядає питання:  

     удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного 

процесу;  

     планування та режиму роботи закладу;  

     варіативної складової робочого навчального плану;  

     переведення учнів  (вихованців)  до  наступного  класу  і  їх випуску,  

видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти, нагородження за 

успіхи у навчанні;  

     підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  

ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду;  

     участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності закладу,  

співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;  

     морального та  матеріального заохочення учнів (вихованців) та 

працівників закладу;  

     морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    

діячів,    які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;  

     притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів (вихованців),   

працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх обов'язків;  

     педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з діяльністю 

закладу. 

4.4. Органом  громадського  самоврядування  закладу є загальні збори 

(конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.  

     Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальни зборів 

(конференції) колективу  визначаються  статутом  закладу  і колективним 

договором.  

     Загальні збори  (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення    

керівництва    закладом,     розглядають     питання навчально-виховної, 

методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.  

    У закладі за  рішенням  загальних  зборів  (конференції) можуть   

створюватися   і  діяти  рада  закладу,  діяльність  якої регулюється його 

статутом,  а також піклувальна  рада,  учнівський комітет,  батьківський  

комітет,  методичні  об'єднання,  комісії, асоціації, положення про які 

розробляє і затверджує МОН.  

     Делегати загальних зборів  з правом вирішального голосу обираються     

від таких трьох категорій: 

 працівників школи - зборами трудового колективу; 

 учнів школи другого-третього ступеня - класними зборами; 

 батьків, представників громадськості - класними батьківськими 

зборами. 

       Термін їх повноважень становить ____ роки. 



       Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше    

половини делегатів кожної з трьох категорій Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх делегатів. 

       Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо 

за це  висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, 

засновник. 

Загальні збори: 

 обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

 заслуховують звіт директора і голови ради школи; 

 розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-  

господарської діяльності    школи; 

 затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного   

процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи; 

 приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників. 

4.5. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу. 

4.5.1. Метою діяльності ради є: 

 сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; 

 об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально - 

виховного процесу; 

 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

школою; 

 розширення колегіальних форм управління школою; 

 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з 

організацією навчально-виховного процесу. 

4.5.2. Основними завданнями ради є: 

 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з 

сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; 

 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

навчально - виховного процесу;  



 формування навичок здорового способу життя, сприяння духовному, 

фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; 

 підтримка громадських ініціалів щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної 

роботи педагогів; 

 сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; 

 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

 стимулювання морального та матеріального (при наявності фінансів) 

заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

 зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та 

загальноосвітньої школи з метою забезпечення єдності навчально-

виховного процесу. 

4.5.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. 

       Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються 

загальними зборами загальноосвітньої школи. 

       Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких 

причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах 

склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

 

4.5.4. Рада школи діє на засадах: 

 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

 дотримання вимог законодавства України; 

 колегіальності ухвалення рішень; 

 добровільності і рівноправності членства; 

 гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 



Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

школи, власника, а також членами ради. 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, 

доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, яка розгадає спірне питання. 

До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи. 

 

4.5.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. 

 Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

 Головою ради не можуть бути директор та його заступники. 

 Дія вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

 Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності школи, пов'язаної з організацією навчально – виховного процесу, 

проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

 

4.5.6. Рада школи: 

 організовує виконання рішень загальних зборів; 

 вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин;     

 спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та 

здійснює контроль за його виконанням; 

 разом з адміністрацією    здійснює контроль за виконанням Статуту 

школи;  

 затверджує режим  роботи школи; 

 сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її 

доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

 приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до 

нагородження випускників школи золотою медаллю "За високі 

досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у 



навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів"; 

 разом із педагогічною радою визнає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний 

навчальний рік; 

 заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників 

з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

 бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення 

питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;  

 виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; виступає 

ініціатором проведення добродійних акцій; 

 вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу 

управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального 

заохочення учасників навчально-виховного процесу; 

 ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

 сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві 

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до 

проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями, 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового 

навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням, 

розглядає питання родинного виховання; 

 бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих 

соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків; 

 сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних 

видань; 

 розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти 

учнями; організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів;  



 розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань 

роботи школи; вносить пропозиції щодо морального і матеріального 

заохочення учасників навчально-виховного процесу; 

 може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів 

роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

 

4.6.  При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може 

створюватися і діяти піклувальна рада. 

 

4.7.  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

 

4.7.1 Основними завданнями піклувальної ради є: 

 сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості 

повної загальної середньої освіти; 

 співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, 

підприємствами, установами, школами, окремими громадянами, 

спрямована на 

 поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі; 

 зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої 

бази школи; 

 організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних 

працівників; 

 вироблення рекомендації щодо раціонального використання фонду 

загальнообов'язкового навчання; 

 запобігання дитячій бездоглядності; 

 сприяння працевлаштування випускників школи; 

 стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; 

 всебічне зміцнення відносин між родинами учнів та школою. 

 



4. 7. 2. Піклувальна рада формується у складі осіб з представників місцевих 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом 

голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний 

процес(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітньої 

школи.  

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа." 

 

4.7.3. Піклувальна рада діє на засадах: 

 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

 дотримання вимог законодавства України; 

 самоврядування; 

 колегіальності ухвалення рішень; 

 добровільності і рівноправності членства; 

 гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше 

її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин  її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, 

у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома 

колективу загальноосвітньої школи, батьків, громадськості їх виконання 

організовується членами піклувальної ради. 

 

4.7.4.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування 

на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар. 

 Голова піклувальної ради: 

 скликає і координує роботу піклувальної ради; 

 готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 



 визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

 представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та 

організаціях з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

 

4.7.5. Піклувальна рада має право: 

 вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника 

загальноосвітньої школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення 

матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-

спортивної, корекційно - відновної та лікувально-оздоровчої бази 

школи; залучати додаткові джерела фінансування школи; 

 залучати додаткові джерела фінансування школи; 

 вживані заходи до зміцнення матеріально - технічної і навчально-

методичної бази школи.     

  4.8. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські 

організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ 

 

5.1 Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, 

вартість яких відображено у балансі школи. 

5.2. Майно школи належить їй на правах  повного господарського відання, 

наданого їй Засновником, відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і статуту школи та укладених ним угод. 

5.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог 

та норм з їх охорони. 

5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.      

 Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 

законодавства. 

 

5.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи 

складається із навчальних кабінетів, майстерень (комбінованої) , а також 



спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерного 

кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для технічного персоналу, кімнати 

психологічного розвантаження тощо . 

5.6. Відповідно до рішення Устечківської сільської ради школа має 

земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, 

господарські будівлі, навчально-дослідна ділянка, котельня, а також шкільну 

ділянку загальною площею _____га; декоративних насаджень ________га. 

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Фінансово-господарська  діяльність  закладу  здійснюється його 

засновником або уповноваженим органом відповідно до законодавства.  

Фінансово-господарська  діяльність  закладу  проводиться відповідно до 

Бюджетного кодексу  України, Законів України "Про  освіту"  ( 1060-12 ),  

"Про загальну середню освіту"та інших нормативно-правових актів. 

6.2. Джерелами фінансування закладу є:  

    - кошти відповідного  бюджету  (для  державних  та  комунальних 

закладів)   у   розмірі,  передбаченому  нормативами  фінансування загальної 

середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі,   

визначеному  Державним  стандартом  загальної  середньої освіти;  

   -  кошти фізичних, юридичних осіб (для приватних закладів);  

   -  кошти, отримані за надання платних послуг;  

   -  доходи від    реалізації    продукції    навчально-виробничих майстерень,  

навчально-дослідних  ділянок,  підсобних господарств, від передачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання;  

    - благодійні внески юридичних та фізичних осіб;  

    -  інші джерела, не заборонені законодавством. 

6.3. Заклад  має право згідно із законодавством придбавати та орендувати  

необхідне  обладнання  та  інші  матеріальні  ресурси, користуватися   

послугами  підприємств,  установ,  організацій  та фізичних осіб,  

фінансувати за рахунок власних коштів  заходи,  що сприяють поліпшенню 

соціально-побутових умов працівників закладу. 

6.4. У школі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок 

коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на 

його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших 

джерел. 

Кошти фонду загального обов'язкового фінансування зберігаються на 

рахунку цієї школи в установі банку і витрачаються відповідно до 

кошторису, що затверджується директором школи. 



Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового фінансування 

здійснюється цією школою згідно з наказом директора, що видається на 

підставі рішення ради школи, відповідно до порядку, передбаченого чинним 

законодавством. 

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального 

обов'язкового фінансування здійснюють органи виконавчої влади або органи 

місцевого самоврядування, органи управління освітою. 

6.5. Звітність  про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства. 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

7.1. Заклад за наявності  належної  матеріально-технічної  та соціально-

культурної  бази,  відповідного  фінансування  має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний  обмін  у  рамкахосвітніх    програм,   

проектів,   встановлювати   відповідно   до законодавства  прямі  зв'язки  з  

міжнародними  організаціями   та освітніми асоціаціями.  

     Заклад має   право   відповідно   до  законодавства  укладати договори про 

співробітництво з  навчальними  закладами,  науковими установами,     

підприємствами,     організаціями,    громадськими об'єднаннями інших країн.  

     Участь  закладу  у  міжнародних   програмах,   проектах, учнівському  та  

педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до законодавства. 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

8.1. Державний  нагляд  (контроль)  за  діяльністю  закладу незалежно від 

підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з  метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів усіх типів  і  форм  

власності  здійснюється ДІНЗ та місцевими органами управління освітою. 

Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю закладу будь-

якого типу і форми  власності  є  державна  атестація закладу,  яка  

проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому 

МОН.  

 8.3. Позачергова атестація проводиться,  як виняток,  лише за рішенням   

МОН  за  поданням  органу  громадського  самоврядування закладу або 

відповідного органу управління освітою.  

    Атестованому закладу,  що здійснює підготовку за  рівнем базової  або  

повної  загальної середньої освіти,  підтверджується право видачі документів 

про освіту державного зразка. 

8.4. У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування) 

закладу з питань,  пов'язаних з навчально-виховною діяльністю.  Зміст,   види   



і   періодичність   таких   перевірок визначаються  залежно від стану 

навчально-виховної роботи,  але не частіше як два рази на рік.  Перевірки з 

питань,  не пов'язаних  з навчально-виховною  роботою закладу,  проводяться 

його засновником (власником) відповідно до законодавства.  

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ 

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає власник в 

особі  Заліщицької районної ради. 

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

відділення. 

 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а 

у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною 

комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління школою. 

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його 

дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і представляє його власнику. 

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання школи переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або 

визначених шкіл. 

 

 

 

 

Голова Заліщицької  

     районної ради                                                               І.П. ДРОЗД    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 серпня  2016 року           м.Заліщики                                №132  

 

Про звільнення директора  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім.О.Маковея  

з поглибленим вивченням інформаційних технологій 

та технологічних дисциплін м.Заліщики Хребтак Л.М. 

 

     Розглянувши подання відділу з питань освіти Заліщицької 

райдержадміністрації від 15 серпня 2016 року № 388, відповідно до пункту 

20 частини 1 статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи Положення «Про порядок призначення та звільнення з 

посад керівників підприємств, установ, організацій об’єктів спільній 

власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району», 

затверджене рішенням 20 сесії районної ради 6 скликання від 23.04.2013 р.  

№ 373, рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

здоров'я,  культури,  туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту 

населення, духовності, свободи слова та інформації, районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

1. Звільнити  Хребтак Любов Миколаївну з посади директора 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім.О.Маковея з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій та технологічних дисциплін м.Заліщики, 

залишивши її на посаді вчителя даної школи . 

    Підстава: заява Хребтак Л.М.. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань  освіти, охорони здоров'я,  культури,  туризму, сім’ї, 

молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та 

інформації. 

 

 

Голова районної ради                                                   І. П. ДРОЗД 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17  серпня  2016 року           м.Заліщики                                №133  

 

Про звільнення директора  

ЗОШ І-ІІ ступенів с.Городок  Холоднюк Н.М. 

 

     Розглянувши подання відділу з питань освіти Заліщицької 

райдержадміністрації від 15 серпня 2016 року № 389, відповідно до пункту 

20 частини 1 статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи Положення «Про порядок призначення та звільнення з 

посад керівників підприємств, установ, організацій об’єктів спільній 

власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району», 

затверджене рішенням 20 сесії районної ради 6 скликання від 23.04.2013 р.  

№ 373, рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

здоров'я,  культури,  туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту 

населення, духовності, свободи слова та інформації, районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

1. Звільнити  Холоднюк Наталію Михайлівну з посади директора ЗОШ І-

ІІ ступенів с.Городок залишивши її на посаді вчителя даної школи . 

  Підстава: заява Холоднюк Н.М.. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань  освіти, охорони здоров'я,  культури,  туризму, сім’ї, 

молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та 

інформації. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                   І. П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 серпня 2016 року           м.Заліщики                                № 135 

 

Про надання дозволу на право оренди 

нежитлового приміщення 

 

 З метою економного використання нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району, 

збільшення надходжень до районного бюджету та бюджету Заліщицької 

центральної комунальної районної лікарні,  розглянувши заяву Філії - 

Тернопільське обласне управління  Державного ощадного банку України 

"ПАТ  ОЩАДБАНК"  від 29.07.2016року та погодження Заліщицької 

центральної комунальної районної лікарні щодо надання в оренду частину 

вбудованого приміщення першого поверху площею 2.0 м кв. в будівлі 

поліклінічного відділення лікарні під встановлення банкомату розташованого 

по вулиці Ст. Бандери, 86 в місті Заліщики , відповідно до  статей 43,60 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 2 Закону 

України "Про оренду державного та комунального майна", враховуючи 

висновок постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та власності від 16.08.2016 року, районна рада 

 

                                                       в и р і ш и л а: 

 

 1.Надати дозвіл на передачу в оренду частину вбудованого приміщення 

першого поверху в будівлі поліклінічного відділення Заліщицької 

центральної комунальної районної лікарні площею 2.0 м. кв., розташованого 

у місті Заліщики по вулиці Ст. Бандери, 86   для встановлення банкомату 

терміном на 5 років. 

 2.Доручити виконавчому апарату районної ради оголосити конкурс на 

право оренди вказаного нежитлового приміщення. 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та власності. 
 

 

       Голова районної ради                                             І.П. ДРОЗД 



                                                              
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 серпня  2016 року           м.Заліщики                                №136 

 

 

Про надання погодження ТОВ «Релакс»  

на проведення геолого-розвідувальних робіт 

та отримання спеціального дозволу 

для геологічного вивчення покладів піску 

на території Касперівської сільської ради  

Заліщицького району поза межами населеного пункту 

 

 

Розглянувши клопотання ТОВ « Релакс» Тартачника О.І. та рішення 

Касперівської сільської ради від 26.07.2016 року №61, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового 

комплексу, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 

природного середовища, відповідно до ст. 10 Кодексу України «Про надра» 

та пункту 22 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 1. Погодити надання ТОВ « Релакс» на отримання спеціального 

дозволу  на проведення геолого - розвідувальних робіт з метою вивчення 

покладів піску на території Касперівської сільської ради Заліщицького 

району Тернопільської області поза межами населеного пункту.  

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин, екології та  охорони  навколишнього природного середовища. 

  

Голова районної ради                                                              І.П.ДРОЗД 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 серпня  2016 року           м.Заліщики                                № 137 

 

 

Про передачу автомобіля УАЗ – 3962 

 з балансу комунального закладу  

«Заліщицький районний центр  

первинної медико-санітарної допомоги» 

на баланс  військової частини польова пошта В0122  

 

Розглянувши клопотання військової частини польова пошта В0122, 

відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України»,  районна рада 

 

вирішила : 

 

1. Передати з балансу комунального закладу «Заліщицький 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на баланс  

військової частини  польова пошта В0122 автомобіль марки УАЗ, модель - 

3962, державний номер ВО 8661 ВВ, 2000 року випуску, номер шассі –Y6С 

396200Х0029734, колір білий, балансовою вартістю - 31402 грн.00 коп.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію районної ради з  питань  законності, правової політики,  регламенту, 

депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів. 

 

 

Голова районної ради                                                           І.П.ДРОЗД 

 

 



                                                              
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 серпня  2016 року           м.Заліщики                                №138 

 

 

Про надання погодження ПП «Краско»  

на отримання спеціального дозволу 

для користування надрами з метою видобування сировини  

на території Новосілківської сільської ради  

Заліщицького району Тернопільської області  

поза межами населеного пункту 

 

 

Розглянувши клопотання ПП «Краско»  (Мойсеюк Ю.М.) та рішення 

Новосілківської сільської ради від 22.07.2016 року №37, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового 

комплексу, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 

природного середовища, відповідно до ст. 10 Кодексу України «Про надра» 

та пункту 22 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 1. Погодити надання ПП «Краско» (Мойсеюк Ю.М.) на отримання 

спеціального дозволу для користування надрами з метою видобування 

сировини на Новосілківському родовищі пісків на території Новосілківської 

сільської ради Заліщицького району Тернопільської області поза межами 

населеного пункту.  

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин, екології та  охорони  навколишнього природного середовища. 

  

Голова районної ради                                                              І.П.ДРОЗД 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 серпня  2016 року           м.Заліщики                                № 139 

 

 

Про внесення змін до Статуту  

комунального підприємства  

«Заліщицька районна централізована бібліотечна система» 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Заліщицька 

районна централізована бібліотечна система» та рекомендації президії 

Заліщицької районної ради, керуючись Законами України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу»,  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада     

 

                                        вирішила: 

 

1. Реорганізувати комунальне підприємство «Заліщицька районна 

централізована бібліотечна система» шляхом перетворення в комунальну 

установу «Заліщицька районна централізована бібліотечна система». 

2. Затвердити Статут комунальної установи «Заліщицька районна  

централізована бібліотечна система»  (додається). 

3.  Визнати, що комунальна установа «Заліщицька  районна 

централізована бібліотечна  система» є правонаступником комунального 

підприємства «Заліщицька районна централізована бібліотечна система». 

4. Виконуючому обов’язки директора комунальної підприємства 

«Заліщицька районна  централізована бібліотечна система» (Тракало О.Й.) 

провести  державну реєстрацію  Статуту. 

5. Утворити ліквідаційні комісії у складі, згідно з додатком. 

6. Встановити строк заявлення вимог кредиторів протягом двох 

місяців з дати офіційного оприлюднення повідомлення про ліквідацію 

юридичної особи. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань  освіти, охорони здоров'я,  культури,  туризму, сім’ї, 

молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та 

інформації. 

 

Голова районної ради                                                    І.П.ДРОЗД 



                                             Додаток №1 

                                                                               до рішення  сесії районної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                               від «17» серпня 2016р № 139 
 

Склад  

ліквідаційної комісії 

 

Краснюк 

Роман 

Петрович 

 

Безушко          

Оксана 

Миколаївна 

 

- перший заступник голови Заліщицької районної 

державної адміністрації, голова комісії (Тернопільська 

обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 15/Б) –  (за згодою) 

  

завідувач відділу культури, національностей та релігій 

райдержадміністрацій, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

  

Лотоцький 

Володимир 

Степанович 

 

- головний спеціаліст відділу культури, національностей 

та релігій райдержадміністрацій 

 

Шпіляк Ганна 

Михайлівна 

 

- головний бухгалтер відділу культури, централізованої 

бухгалтерії  

Тракало Ольга 

Йосипівна 

 

- в.о. комунального підприємства «Заліщицька районна 

централізована бібліотечна система» 

 

Мирончук 

Павло 

Миколайович 

 

- 

 

керуючий справами виконавчого апарату районної ради  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                                             П.М. Мирончук                                        

 

 

 



                                                             

                                                                     „Затверджено” 

                                                                             рішенням районної ради 

                                                                            від  17 серпня 2016 року №139 

  

                                                                            Голова районної ради                                                             

                                

                                                                           _____________ І.П.ДРОЗД                   

             

 

 

 

СТ А Т У Т 

КОМУНАЛЬНОЇ  УСТАНОВИ 

 «ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА  

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА  БІБЛІОТЕЧНА  

СИСТЕМА»  

 

 

 

 

 
 

2016 рік 

 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1  Комунальна установа «Заліщицька районна  централізована 

бібліотечна система»  (далі   «ЦБС») є неприбутковою  культурно-освітньою 

та інформаційною установою, яка забезпечує акумуляцію, збереження і 

використання документальних та інформаційних ресурсів та 

правонаступником комунального підприємства «Заліщицька районна  

централізована бібліотечна система» 

1.2   ЦБС об’єднує публічні бібліотеки Заліщицького району у єдине 

структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання 

бібліотечних ресурсів району. До складу   ЦБС входять: 

-Центральна районна  бібліотека 

            - Районна  бібліотека для дітей 

-Товстенська селищна бібліотека-філія 

-51сільські бібліотеки-філії сіл: Ангелівка, Бедриківці, Бересток, 

Блищанка, Буряківка, Вигода, Виноградне, Винятинці, Ворвулинці, 

Гиньківці, Глушка, Голігради, Головчинці, Городок, Дзвиняч, 

Добрівляни, Дорогичівка, Дунів, Дуплиська, Зелений Гай, Зозулинці, 

Іване-Золоте, Касперівці, Колодрібка, Кошилівці, Кулаківці, Литячі, 

Лисичники, Лисівці, Мишків, Нагіряни, Нирків, Новосілка, Печорна, 

Поділля, Попівці, Рожанівка, Садки, Свершківці, Синьків, Слобідка, 

Солоне, Ставки, Торське, Угриньківці, Устечко, Харитонівці, 

Хмелева, Шипівці, Шутроминці, Щитівці.  

- Центральна районна бібліотека  є: 

- головною бібліотекою Заліщицького району у сфері бібліотечно-

інформаційного обслуговування населення; 

- установою, що формує, зберігає і організовує єдиний фонд 

документів, здійснює його облік; визначає її структуру та здійснює 

розподіл між бібліотеками – філіями та відділами центральної 

бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання;   

-організаційно-методичним та координаційним центром для 

бібліотек-філій  . 

   1.3 Заліщицька районна централізована бібліотечна система має 

єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим 

комплектуванням, обробкою документів і центральним документосховищем, 

єдиний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами ( алфавітним 

та систематичним). 

   1.4  Централізована бібліотечна система фінансується з районного 

бюджету у межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотечної 

мережі району., через відділ культури, національностей та релігій 

Заліщицької районної державної адміністрації. Додаткове фінансування 

здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від надання 

платних послуг, пожертвувань  та інших джерел, незаборонених 

законодавством. 



  1.5 ЦБС працює у взаємодії з бібліотеками всіх форм власності і 

підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.  

1.6 Заліщицька районна ЦБС заснована на базі майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району 

Тернопільської області, управління яким здійснює Заліщицька районна рада. 

1.7 Засновником (власником)   ЦБС є Заліщицька районна рада.  

 ЦБС галузево підпорядкована відділу культури, національностей та 

релігій Заліщицької  районної державної адміністрації ( надалі – орган 

галузевого підпорядкування). 

1.8  ЦБС у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства культури України, рішеннями та 

розпорядженнями районної ради, розпорядженнями місцевого органу 

виконавчої влади, наказами відділу культури, національностей та релігії 

районної державної адміністрації ,   а також цим Статутом.             

            1.9  ЦБС є юридичною особою,  має самостійний кошторис, баланс, 

печатку, штампи встановленого зразка зі своїм найменуванням, володіє і 

користується закріпленим за ним на правах оперативного управління 

майном. 

   1.10  ЦБС співпрацює з творчими спілками, державними та іншої 

форми власності підприємствами, установами, громадськими організаціями, 

юридичними  і фізичними особами в Україні та за кордоном. 

            1.11  ЦБС має право укладати договори ( контракти) з іншими 

юридичними особами  з метою співробітництва у сфері культури, брати 

участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним 

законодавством. 

            1.12 ЦБС не підлягає приватизації, перепрофілюванню або 

використанню не за призначенням. 

            1.13  ЦБС є загальнодоступною, основні бібліотечні послуги надає 

безоплатно. 

            1.14 Цей Статут розповсюджується на всі бібліотеки, що об’єднані  у 

Заліщицьку районну централізовану бібліотечну систему. 

            1.15 Найменування : 

повне – Комунальна Установа «ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА  

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА» Заліщицької районної ради 

Тернопільської  області; 

скорочене –   ЗАЛІЩИЦЬКА   РЦБС. 

Місцезнаходження:  48600 Тернопільська область,                                                                 

м. Заліщики, вул. Ст. Бандери, 66. 

 

 

 

 

 



                                2.МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

2.1 Метою діяльності установи є реалізація прав громадян на 

бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до 

інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у 

бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадян. 

 

3. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦБС ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ 

БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. 

 

3.1.Основними напрямами роботи установи є: 

3.1.1. Виявлення та задоволення сучасних потреб і запитів 

користувачів бібліотек. 

3.1.2. Координація діяльності з бібліотеками інших систем і відомств. 

3.1.3.Надання  методичної допомоги бібліотекам,   впровадження 

сучасних форм і  методів  обслуговування. 

3.1.4. Формування максимально повного фонду видань, у першу чергу 

вітчизняних, широкого діапазону документів у різних форматах (книги, 

періодика, аудіо-відеодокументи, електронні документи, бази даних тощо). 

3.1.5.Інформаційне забезпечення користувачів бібліотек, надання 

інформаційних послуг, впровадження інформаційних технологій. 

3.1.6.Сприяння вихованню національної самосвідомості, любові до 

України, розповсюдження знань про історію, культуру, сьогодення. 

3.1.7.Освітня діяльність, сприяння організації навчального процесу. 

3.1.8.Проведення заходів з організації дозвілля користувачів 

бібліотек. 

3.1.9.Сприяння всебічному розвитку творчих здібностей тощо. 

3.1.10 Встановлення ділових контактів з місцевими органами влади. 

3.1.11.Співпраця з громадськими організаціями та діловими 

партнерами. 

3.1.12.Рекламування діяльності, ресурсів і послуг ЗР ЦБС.  

3.2.Організація бібліотечного обслуговування населення. 

3.2.1. ЦБС забезпечує: 

 сервісне обслуговування користувачів бібліотек шляхом надання 

широкого спектру бібліотечних та інформаційних послуг; 

 рівні права громадянам на бібліотечне обслуговування незалежно від 

їх статі, віку, національності, освіти,соціального походження, політичних і 

релігійних переконань, місця проживання; 

  обслуговування населення Заліщицького району через абонементи, 

читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати 

дистанційне обслуговування засобами телекомунікації. Центральна 

бібліотека і бібліотеки-філії організовують обслуговування населених 

пунктів, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних 

пунктів і пересувних бібліотек; 



 доступ користувачів до єдиного бібліотечного фонду через 

центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. Бібліотеки ЗР 

ЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого 

пошуку інформації; 

безкоштовне користування фондом документів .   

3.3.Формування і використання єдиного бібліотечного фонду. 
3.3.1.Єдиний бібліотечний фонд формується на різних носіях 

інформації. 

3.3.2.Фонд центральної бібліотеки  включає найбільш повний набір 

документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що 

надходить у декількох або одному примірнику, найбільш важливі 

інформаційні і бібліографічні документи зберігаються у центральній 

бібліотеці. 

3.3.3.Фонд бібліотеки-філії формується з врахуванням інформаційних 

потреб. 

3.3.4.Центральна бібліотека  забезпечує централізоване 

комплектування і обробку бібліотечного фонду централізованої бібліотечної 

системи, оперативність надходження нових документів у всі підрозділи 

системи, вивчення потреб користувачів , ступеня їхнього задоволення 

фондами. 

3.3.5.Центральна бібліотека  здійснює сумарний  та індивідуальний 

облік документів, що надходять  ЦБС. 

3.3.6.Бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого 

фонду. 

3.3.7.Центральна бібліотека  регулярно інформує бібліотеки-філії про 

нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд  ЦБС. 

3.3.8.Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди. 

3.3.9.Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду  

ЦБС, здійснює центральна бібліотека  за поданням актів бібліотеками-

філіями. 

 

           4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦБС. 
 

4.1. ЦБС організовує свою фінансово-господарську діяльність на 

підставі погодженого з органом галузевого підпорядкування кошторису, який 

вона розробляє та затверджує  самостійно. 

Звіти про роботу установи подаються у відділ культури, 

національностей та релігій Заліщицької районної державної адміністрації. 

4.2.Фінансування   здійснюється з районного бюджету. 

4.3.Джерелами фінансування  є: 

4.3.1.Бюджетні фінансування. 

4.3.2.Доходи від надання платних послуг. 

4.3.3.Доброчинні грошові внески на розвиток бібліотек, пожертви 

громадян, громадських об’єднань, товариств, підприємств, установ і 

організацій, спонсорська допомога. 



4.3.4.Інші власні надходження. 

4.4.Розподіл коштів на потреби установи здійснюється відповідно до 

щорічного кошторису, погодженого з органом галузевого підпорядкування. 

4.5. ЦБС безкоштовно надає основні бібліотечні послуги та у 

порядку, передбаченому чинним законодавством, звільняється від 

оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг. 

4.6.Кошти, що надходять з додаткових джерел не підлягають 

обмеженню, на кінець бюджетного року не вилучаються та не враховуються 

при визначенні обсягів фінансування установи на наступний рік. 

 

4.7.Спільно з іншими організаціями, установами, підприємствами, 

благодійними фондами організовувати заходи, виставки, експозиції. 

4.8.Отримувати безкоштовно грошові внески та матеріальні цінності, 

у тому числі будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо, з 

доброчинних і громадських фондів, а також від окремих громадян. 

4.9.З метою організації бібліотечного обслуговування населення 

району, відповідно до чинного законодавства будувати, купувати, орендувати 

приміщення на підставі рішення Засновника. 

4.10.Встановлювати платні послуги за рішенням Засновника. 

4.11.Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної 

користувачами бібліотек. 

5.МАЙНО УСТАНОВИ. 

 

5.1.Майно установи належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міста Заліщицького району і закріплюється за  нею на 

праві оперативного управління, що   складається з основних фондів, обігових 

коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у її 

самостійному балансі . 

5.2.Забезпечення бібліотек будівлями, спорудами, іншими 

упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування 

користувачів бібліотек, зберігання бібліотечних фондів тощо здійснюється 

Власником. 

5.3.Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі і споруди установи, 

використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством. 

  

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗР ЦБС. 

 

6.1.Структурними підрозділами ЗР ЦБС є: 

6.1.1.Центральна районна бібліотека. 

6.1.2.Районна бібліотека для дітей. 

6.1.3.Бібліотеки-філії 

6.2.Адміністративно-господарський апарат 

6.2.1.Відділ обслуговування ( абонементи, читальний зал). 

6.2.2.Сектор комплектування і обробки літератури. 

6.2.3.Інтернет- центр  



6.2.4.Відділ інформаційно-бібліографічної та методичної  роботи. 

6.3.Установа має право при потребі та виробничій необхідності за 

погодженням з органом  галузевого підпорядкування утворювати у своїй 

структурі відділи, філіали та інші підрозділи.  

 

7. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ. 

 

7.1.Керівництво установою здійснює директор, який одночасно є 

керівником центральної бібліотеки. 

Директор призначається на посаду та звільняється з посади рішенням 

районної ради за поданням начальника органу галузевого підпорядкування. 

Завідувач районної бібліотеки для дітей є одночасно заступником 

директора  установи з питань обслуговування дітей, який призначається на 

посаду та звільняється з посади директором установи . 

7.2.Директор діє відповідно до чинного законодавства і несе 

відповідальність за результати роботи установи. 

7.3.Директор установи: 

- діє від її імені  , представляє її інтереси в установах, підприємствах і 

організаціях без довіреності, укладає договори та угоди, відкриває 

розрахункові та інші рахунки; 

- забезпечує дотримання чинного законодавства працівниками 

установи, створення необхідних умов праці, збереження закріпленого за 

установою майна;  

- приймає на роботу, переміщує та звільняє з роботи працівників 

установи; 

- затверджує штатний розпис, який погоджується з органом 

галузевого підпорядкування. 

 - встановлює посадові оклади згідно з діючими нормативами; 

- встановлює у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам 

за високі творчі та виробничі досягнення з врахуванням особистого внеску 

кожного; 

- встановлює за рахунок та у межах фонду заробітної плати надбавки 

працівникам установи за суміщення професій (посад), розширення сфери 

обслуговування або збільшення обсягів робіт та за виконання додатково до 

основної роботи обов’язків тимчасово відсутніх працівників; 

- визначає порядок і розміри премій  працівникам залежно від їхнього 

вкладу у кінцеві результати роботи згідно з положенням про преміювання; 

- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; 

- видає накази, затверджує положення та інструкції стосовно 

діяльності ЗР ЦБС; 

7.3.1.Для реалізації діяльності ЦБС формує зі складу своїх 

працівників та спеціалістів інших установ колегіальні органи: 

- громадську раду; 

- раду при директорі; 

- атестаційну комісію. 



7.4. Завідувач районної бібліотеки для дітей – заступник директора 

установи з питань обслуговування дітей несе відповідальність за відповідні 

напрямки роботи; 

 

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ЙОГО ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА. 
 

8.1. Трудовий колектив установи становлять всі громадяни, які 

працюють на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють 

трудові відносини працівника із установою. 

8.2. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні 

збори та профспілковий комітет. 

8.3. Члени трудового коллективу  зобов’язані: 

8.3.1. Сумлінно виконувати свої обов’язки, оволодівати передовими 

методами та прийомами роботи. 

8.3.2. Дотримуватись правил трудового розпорядку, охорони праці та 

техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію. 

8.3.3. Дотримуватись правил професійної етики при виконанні 

службових обов’язків і товариських взаємовідносин з іншими членами 

трудового колективу. 

8.4. Члени трудового коллективу  мають право: 

8.4.1. Через виборні громадські органи та органи бібліотечного 

самоврядування брати участь у діяльності та управлінні справами установи, 

вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи, усунення недоліків у роботі 

підрозділів, служб і службових осіб. 

8.4.2. На атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії 

та участь у конкурсах на заміщення вакантних посад. 

8.4.3. На користування фондовою, довідково-інформаційною, архівною 

базою даних установи, доступу до внутрішньої бібліотечної інформації. 

8.4.4. Укладати з адміністрацією колективну угоду, яка регламентує 

права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін. 

8.5. Права і обов’язки працівників установи визначаються у 

посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

8.6.Органом колективного самоврядування є Рада при директорі, 

яка розглядає питання, що потребують колегіального вирішення або 

прийняття методичних рішень. 

 

9. Облік, звітність і контроль 

 

9.1. ЦБС веде статистичну звітність.  

9.2. Бухгалтерський облік діяльності ЦБС здійснює централізована 

бухгалтерія відділу культури, національностей та релігій Заліщицької 

районної державної адміністрації. 

 

 

 



              

                              10. Ліквідація та реорганізація  ЦБС 

 

 10.1. Ліквідація або реорганізація установи (злиття, приєднання, поділ, 

виділення, перетворення) здійснюється у порядку, встановленому чинним 

законодавством.  

10.2. У разі реорганізації установи її права і обов’язки переходять до 

правонаступників. 

10.3. Матеріальні цінності, які залишаються після ліквідації установи, 

використовуються у порядку, встановленому чинним законодавством. 

 

 

 

 

 

Голова Заліщицької районної ради                                      І.П.ДРОЗД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, одинадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 серпня  2016 року           м.Заліщики                                № 140 

 

 

Про затвердження розпоряджень 

голови районної ради та голови райдержадміністрації 

 

 

        Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна  рада 

                        

вирішила: 

 

Затвердити  розпорядження голови   районної   ради   №  72- од    від   

12.08. 2016 року, яке було прийняте в міжсесійний  період.  

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                   І. П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


