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(нова редакція) 



 L. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. САНАТОРНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
«СМАРАГДОВЕ МІСТО» (далі - Центр) - загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, умови для проживання, 
різнобічного розвитку, виховання, здобуття освіти, соціальної реабілітації, професійної 
орієнтації та підготовки, готує дітей до самостійного життя. 

1.2. Управління Центром у межах повноважень, визначених рішенням Донецької 
обласної ради від 04 березня 1999 року № 23/5-116 «Про делегування повноважень Донецької 
обласної ради Донецькій обласній державній адміністрації щодо управління майном області та 
про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад, що знаходяться 
в управлінні обласної ради» (із змінами), здійснює облдержадміністрація. 

Координацію діяльності закладу здійснює департамент освіти і науки 
облдержадміністрації. 

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН 
«Про права дитини», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 
Положенням про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України від 10 вересня 2012 року 
№995/557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.09.2012 року № 1629/21941, 
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положенням про спеціальну загальноосвітню 
школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року 
№ 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1213/15910 
Типовим положенням про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року №87 (зі змінами), актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі 
освіти і охорони дитинства, наказами Міністерства є світи і науки України, інших центральних 
органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної 
ради та цим Статутом. 

1.4. Повне найменування Центру: САНАТОРНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ «СМАРАГДОВЕ МІСТО». 

1.5. Скорочене найменування центру: СОЦСР «СМАРАГДОВЕ МІСТО». 
1.6. Місцезнаходження Центру: 84430, Донецька область, Краснолиманський район, 

селище Соснове, вулиця Лісна, будинок 1а. 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ 

2.1. Центр є юридичною особою, права та обов’язки якої набуває з моменту його 
державної реєстрації. Центр для досягнення статутної мети своєї діяльності має право укладати 
від свого імені договори, різного роду угоди, контракти та вчиняти інші правочини, набувати 
права та обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у судових органах. 



 2.2. Центр має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної 
казначейської служби України, печатку встановленого зразка, штамп, бланки зі своїм 
найменуванням та інші реквізити юридичної особи. 

2.3. Центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним 
законодавством України. 

3.  ТИП, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ЦЕНТРУ 

3.1. Тип закладу - загальноосвітня школа-інтернат - навчальний заклад, що 
забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також здійснення комплексної психолого- педагогічної, соціальної, 
медичної реабілітації дітей. 

3.2. Головною метою Центру є забезпечення реалізації права дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на здобуття загальної середньої освіти, забезпечення 
тривалого перебування дітей віком від 3-х до 18 років, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, надання їм допомоги, здійснення комплексної психолого-педагогічної, соціальної, 
медичної реабілітації дітей. 

3.3.  Головними завданнями Центру є: 
забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов 

проживання, навчання, виховання та розвитку, наближених до сімейних; 
забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та 

соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров’я, індивідуальних особливостей 
психофізичного розвитку учнів (вихованців); 

забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної 
орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя та праці; 

формування правової культури, загальнолюдських цінностей; створення умов для 
збереження та підтримки родинних зв’язків дітей; сприяння влаштуванню дітей у різні 
форми сімейного виховання, проведення психолого-педагогічної корекції з 
урахуванням індивідуальних 

потреб кожної дитини; 
сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок 

асоціальної поведінки; 
здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та можливостей; 
проведення лікувально-профілактичних заходів; 
розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для 
педагогічних та соціальних працівників і батьків. 
3.4. Мова навчання й виховання в Центрі визначається відповідно до чинного 

законодавства України. 
3.5. Центр має право: 
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням з департаментом освіти і науки облдержадміністрації; 
визначати варіативну частину робочого навчального плану в межах затверджених 

видатків на відповідний навчальний рік; 
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 чинному 
законодавству України; 

користуватись пільгами, передбаченими законодавством. 
3.6. Центр має також інші права, передбачені чинним законодавством. 
3.7. Діяльність Центру, що підлягає ліцензуванню, або отримання дозволу може 

проводитись Центром лише після отримання відповідного дозволу, ліцензії. 

4. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ 

4.1. Центр має такі підрозділи: 
загальноосвітня школа-інтернат І-Ш ступенів (далі - школа-інтернат Центру); 
соціально-реабілітаційне відділення (проведення соціально-психологічної, 

корекційно-реабілітаційної, лікувально-профілактичної роботи з дітьми). 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 
ЦЕНТРІ 

5.1. Навчально-виховний процес в Центрі здійснюється відповідно до робочих 
навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених 
Міністерством освіти і науки України. 

5.2. У робочому навчальному плані школи-ітнертану Центру з урахуванням типу та 
профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. 

Робочий навчальний план школи-інтернату Центру затверджується департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації. 

5.3. Школа-інтернат Центру працює за навчальними програмами, підручниками, 
посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечують 
виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових 
особливостей та природних здібностей дітей. 

5.4. Комплектування школи-інтернату Центру здійснюється протягом календарного 
року. Переведення учнів з одного інтернатного закладу до іншого проводиться з 01 вересня 
поточного до 30 травня наступного року. 

До школи-інтернату Центру приймаються: 
діти-сироти; 
діти, позбавлені батьківського піклування; 
діти, розлучені із сім'єю відповідно до Закону України “Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту”. 
Не приймаються до школи-інтернату Центру діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, влаштовані у сімейні форми виховання (опіка, піклування, прийомні 
сім’ї, дитячі будинки сімейного типу). 

5.5. Зарахування вихованців до школи-інтернату Центру здійснюється за наказом 
директора Центру на підставі наступних документів: 

направлення (путівки) служби у справах дітей облдержадміністрації за погодженням з 
департаментом освіти і науки облдержадміністрації на підставі рішення органу виконавчої влади 
або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини; 

свідоцтва про народження; 



 реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності); відомостей 
про батьків та близьких родичів дитини; 
довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку; 
документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності); 
опису майна дитини; 
копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) 

дитини (у разі наявності); 
довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності в дитини житла); 
висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини; відомостей або 
документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку); дубліката обліково-
статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 
довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів 

тощо (у разі наявності); 
ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі 

наявності); 
рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, 

виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або 
дитини, позбавленої батьківського піклування. 

До першого класу зараховуються діти з 6 (7) років. 
Діти, члени однієї сім’ї (брати і сестри) зараховуються до однієї школи-інтернату, за 

винятком коли за медичними показниками їх виховання має здійснюватись окремо. 
5.6. У разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу учню видаються: 
довідка про перебування в інтернатному закладі; 
документи про освіту (для дітей шкільного віку); 
матеріальна допомога відповідно до законодавства; 
свідоцтво про народження; тим, хто досяг 16-річного віку - паспорт; 
відомості про батьків або близьких родичів; 
документи, що підтверджують права вихованців на майно, житлову площу, яку 

попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадна книжка, цінні папери, 
пенсійна книжка, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи 
тощо. 

5.7. В школі-інтернаті Центру функціонує дошкільне відділення та навчальні 
класи: 

дошкільне відділення; 
I ступінь - початкова школа (1-4 класи); 
II ступінь - основна школа (5-9 класи); 
III ступінь - старша школа (10-11 класи) з універсальним профілем навчання. 
5.8. Наповнюваність дошкільних груп, виховних груп (класів) школи-інтернату 

Центру, поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюються відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 «Про затвердження 
Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 
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закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх. (шкіл-
інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчав закладів усіх типів 
та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 
навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за 
№ 229/6517. 

5.9. Загальний навчальний рік у школі-інтернаті Центру розпочинається 01 вересня і 
закінчується не пізніше 01 липня наступного року. 

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 департаментом освіти і науки облдержадміністрації. 

Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує готовність 
приміщень Центру для роботи у новому навчальному році. 

5.10. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять для проведення інших 
видів діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством. 

5.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити 
менше як 30 календарних днів. 

5.12. Тривалість уроків у школі-інтернаті Центру становить: у 
1-х класах - 35 хвилин; 
у 2 - 4-х класах - 40 хвилин; у 5 - 
11-х класах - 45 хвилин. 
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації та територіальними установами державної санітарно- епідеміологічної 
служби. 

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації 
активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 
другого або третього уроку) - 20 хвилин. 

5.13. Режим дня, розклад занять (уроків) складаються з урахуванням типу 
інтернатного закладу, тривалості перебування дітей у закладі з дотриманням педагогічних і 
санітарно-гігієнічних вимог і затверджуються рішенням педагогічної ради Центру, та 
погоджуються з департаментом освіти і науки облдержадміністрації і територіальною 
установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Режим роботи і розклад уроків мають 
забезпечувати науково обґрунтоване співвідношення навчання, праці і відпочинку вихованців. 

5.14. Трудове навчання учнів здійснюється на принципах добровільності у 
навчально-виробничих майстернях (для технічних і обслуговувальних видів праці), підсобних 
господарствах, на навчально-дослідних ділянках, земельних ділянках, на виробництві, в 
установах і організаціях з обов'язковим дотриманням правил безпеки, вимог навчальних 
програм, урахуванням профілю та типу закладу, особливостей регіону і вимог санітарного 
законодавства. 

5.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються 
вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням навчальних 
програм та індивідуальних особливостей вихованців. 

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються. 
5.16. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, що 
визначаються Міністерством освіти і науки України. 



 5.17. Результата семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до 
відома учнів вихователем класу. 

5.18. У разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу учню школи- 
інтернату Центру видаються: 

довідка про перебування в інтернатному закладі; 
документи про освіту (для дітей шкільного віку); 
матеріальна допомога відповідно до законодавства; 
свідоцтво про народження; тим, хто досяг 16-річного віку - паспорт; 
відомості про батьків або близьких родичів; 
документи, які підтверджують права учнів (вихованців) на майно, житлову площу, яку 

попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадна книжка, цінні папери, 
пенсійна книжка, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи 
тощо. 

5.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня випускників школи-інтернату 
Центру здійснюється у формі державної підсумкової атестації. Зміст, форма та порядок 
проведення державної підсумкової атестації визначаються чинними нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України. 

5.20. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний 
документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну 
середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

5.21. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли 
програмний матеріал, за поданням педагогічної ради закладу направляються для обстеження 
фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. 

5.22. Випускникам 9-х, 11-х класів , які не атестовані хоча б з одного предмета, 
видається табель успішності. 

5.23. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-9-х, 10-х класів можуть нагороджуватися 
похвальним листом, а випускники III ступеня (11-х класів) - похвальною грамотою «За особливі 
досягнення у вивченні окремих предметів», медалями: золотою - «За особливі успіхи у 
навчанні»; срібною - «За успіхи у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам II 
ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок 
нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки 
України. 

За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) можуть встановлюватися різні види 
морального і матеріального заохочення. 

5.24. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, 
золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється департаментом освіти і 
науки облдержадміністрації. 

5.25. З метою впровадження допрофесійної підготовки і профільного навчання, 
поглибленого вивчення окремих предметів учні старшої школи можуть бути включені до 
освітнього округу. Організація навчально-виховного процесу регламентується угодою про 
спільну освітню діяльність. 

5.26. Навчально-виховний процес здійснюється у вигляді уроків, лекцій, 
лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, виховних занять, екскурсій тощо. 
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5.27. Навчально-виховний процес для дітей дошкільного віку здійснюється 
відповідно до чинного законодавства. 

5.28. Базовий компонент дошкільної освіти розробляється Міністерством освіти і 
науки України спільно з Національною академією педагогічних наук України, затверджується в 
установленому порядку і переглядається не рідше одного разу на десять років. Зміна змісту і 
обсягу Базового компонента дошкільної освіти не допускається. 

5.29. Дошкільне відділення має свій режим дня, який регламентує життя, виховання, 
навчання, відпочинок і дозвілля дітей. В режимі повинні бути забезпечені вимоги, встановлені 
нормами діючого законодавства України. 

5.30. Вихованці дошкільного відділення розміщуються в самостійному приміщенні. 
У цьому приміщенні є: спальні, ігрові кімнати, їдальня, спортивний зала, музична зала, туалетна 
і умивальна кімната, душове приміщення, сушилка, пральна кімната, методичний кабінет. 

Дошкільне відділення має окрему озеленену ділянку з ігровим майданчиком для занять 
з дітьми на свіжому повітрі. 

5.31. Дошкільне відділення забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для 
їх нормального росту і розвитку, із дотриманням натурального набору продуктів. 

5.32. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється медичними 
працівниками, які входять до штату комплексу, та медичними працівниками лікувально-
профілактичних закладів за територіальним принципом. 

5.33. Заклади охорони здоров'я спільно з медичними працівниками Центру двічі на 
рік безоплатно проводять медичні огляди всіх учнів (вихованців), у разі потреби беруть їх на 
диспансерний облік, здійснюють постійний медичний нагляд і своєчасне лікування. 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРУ 

6.1. Соціально-реабілітаційне відділення Центру комплектується дітьми шкільного та 
дошкільного віку (3-18 років) на основі можливостей матеріальної бази з обов'язковим 
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 

6.2. Наповнення груп, класів, загонів встановлюється у відповідності до чинного 
законодавства і нормативних документів. 

6.3. Комплектування соціально-реабілітаційного відділення Центру вихованцями з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей, які опинились в складних життєвих 
обставинах, здійснюється департаментом освіти і науки облдержадміністрації з навчально-
виховних закладів області. До комплексу також можуть направлятися обдаровані діти з числа 
переможців районних та обласних конкурсів, олімпіад, змагань. 

6.4.  Наповнюваність соціально-реабілітаційного відділення Центру дітьми та термін 
їх перебування встановлюється департаментом освіти і науки облдержадміністрації. 
Для зарахування до соціально-реабілітаційного відділення Центру необхідно надати наступні 
документи: 



 
медична картка дитини (форма № 026/у); 
виписка з історії хвороби з результатами медичного обстеження, у тому числі 

лабораторних аналізів крові, сечі, висіву із зіву на дифтерію, висіву калу на збудників кишкових 
інфекцій, ентеробіоз ; 

довідка від лікаря-психіатра про стан психічного здоров'я; 
картка профілактичних щеплень (форма № ОбЗ/о); 
довідка від дільничого лікаря-педіатра про відсутність інфекційних захворювань за 

місцем проживання дитини; 
копія свідоцтва про народження; 
дані про батьків або осіб, які їх замінюють; 
висновки психолого-педагогічних спостережень; 
документ про освітній рівень, а за його відсутності - акт психолого-медико- педагогічної 

комісії про обсяг програмного загальноосвітнього матеріалу, засвоєного дитиною; 
фотокартка. 
6.5. До соціально-реабілітаційного відділення Центру не приймаються діти які: 
перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння; 
психічно хворі із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення 

хронічних захворювань; 
хворі бронхіальною астмою, епілепсією, цукровим діабетом; 
вчинили правопорушення і стосовно них є відомості про прийняте компетентними 

органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення до 
приймальника-розподільника для дітей. 

6.6. Забезпечення вихованців інвентарем, устаткуванням, матеріалами, лікарськими 
препаратами, їхнє харчування здійснюється відповідно до актів, що регламентують діяльність 
лікувально-оздоровчих установ інтернатного типу. 

6.7. Організація соціально-психологічної, корекційно-реабілітаційної та лікувально- 
профілакіичної роботи: 

6.7.1. План роботи соціально-реабілітаційного відділення Центру складається на 
календарний рік і затверджується його директором. 

6.7.2. Відповідно до плану роботи соціально-реабілітаційного відділення Центру на 
календарний рік складається план соціально-реабілітаційної роботи на кожну зміну, який 
затверджується директором Центру. 

6.7.3. План соціально-реабілітаційної роботи передбачає діагностичні, корекційно- 
виховні, соціально-педагогічні заходи з вихованцями, надання їм консультацій, проведення 
психологічних тренінгів, соціально-правовий захист вихованців. 

6.7.4. Діагностична робота проводиться у перші два дні і має за мету отримання 
інформації про особливості фізичного і психічного розвитку вихованців, рівень їх педагогічної 
занедбаності. На підставі отриманої інформації визначаються пріоритетні напрямки роботи 
педагогів з дітьми. 

6.7.5. На основному етапі роботи з вихованцями проводяться корекційно- виховні і 
профілактичні заходи, бесіди, ігри в загонах і на вулиці, розвиваючі ігри, тренінги емоційно-
вольової сфери, індивідуальні консультації, психокорекційні вправи, дозовані спортивні 
заняття, здійснюється правова просвіта вихованців, робота з профілактики правопорушень і 
шкідливих звичок серед дітей. Протягом зміни організовується робота гуртків, спортивних 
секцій за різними напрямками діяльності, органу дитячого самоврядування «Мерія», який 
спрямований на формування у дітей організаторських, комунікативних, лідерських якостей, а 
також організовується 
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діяльність «Біржі праці», що має за мету підготовку дітей до самостійного життя у суспільстві 
в умовах ринкових відносин, формування у них любові до праці, ознайомлення з основами 
менеджменту і маркетингу. 

6.7.6. Заключний етап (1-2 дні) спрямований на здійснення аналізу ефективності 
роботи, підведення підсумків виконаної роботи. На даному етапі педагоги разом з психологом 
здійснюють порівняльну психодіагностику вихованців, відзначаючи зміни, які відбулися з 
вихованцями протягом перебування в соціально- реабілітаційному відділенні Центру. 
Спеціалісти Центру заповнюють психолого- педагогічні карти на дітей та дають рекомендації 
спеціалістам шкіл-інтернатів щодо подальшої роботи з вихованцями. 

6.7.7. В організації соціально-реабілітаційної роботи Центр підтримує взаємозв’язок 
з органами внутрішніх справ, службою зайнятості, дитячими будинками, професійно - 
технічними навчальними закладами, вищими навчальними закладами, дитячими оздоровчими 
таборами, Центром планування сім’ї, Центром «Здоров’я», іншими юридичними особами та 
громадськими організаціями, а також із навчальними закладами області, з яких прибули 
вихованці на оздоровлення. 

6.7.8. Завданнями соціально-реабілітаційного відділення Центру є діагностика стану 
психологічної та соціально-педагогічної занедбаності вихованців, вивчення і створення умов, 
що максимально сприяють розвитку індивідуальності вихованця, створення умов для 
формування у вихованців комплексу мотивації до саморозвитку і самовиховання, розвиток їх 
психологічної компетентності, профілактика і корекція відхилень в їх фізичному та психічному 
розвитку. 

6.7.9. Лікувально-профілактична робота в Центрі здійснюється відповідно до річного 
плану роботи лікувально-профілактичного відділення, затвердженого директором Центру. 

6.7.10. В організації лікувально-профілактичної роботи Центр керується наказами 
Міністерства охорони здоров’я України для лікувально-профілактичних закладів, наказами та 
методичними рекомендаціями, що розроблюються Департаментом охорони здоров'я 
облдержадміністрації, головним управлінням державної санітарно-епідеміологічної служби в 
Донецькій області. 

6.7.11. Програма лікувально-профілактичної роботи в Центрі передбачає всебічну 
діагностику фізичного стану організму дитини, лікувальні, реабілітаційні і профілактичні 
заходи з використанням передових досягнень в галузі медичної науки і практики, сучасного 
медичного устаткування. При цьому етапи і специфіка медичної реабілітації визначаються 
індивідуально для кожного вихованця. 

6.7.12. В перші три дні кожної зміни соціально-реабілітаційного відділення Центру 
медичні працівники здійснюють аналітико-діагностичну роботу, а саме: проводять медичний 
огляд дітей з оцінкою антропометричних даних; визначають вихованців, що потребують 
дієтичного харчування; формують диспансерну групу дітей з хронічними захворюваннями; 
розподіляють дітей на фізкультурні групи; формують групи дітей з відхиленнями в розвитку, 
що потребують комплексного обстеження та індивідуальних занять з психологом і соціальним 
педагогом. 

6.7.13. В процесі лікувально-профілактичної роботи Центру здійснюється система 
протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
розповсюдженню інфекційних захворювань, дотримання санітарних норм, виконання правил 
особистої гігієни вихованцями та співробітниками закладу. 



 
6.7.14. В кінці кожної зміни соціально-реабілітаційного відділення Центру 

медичними працівниками здійснюється аналіз захворюваності дітей, ефективності проведеної з 
ними медичної реабілітації, а при необхідності, складаються рекомендації для подальшої 
лікувально-профілактичної роботи з дітьми поза межами комплексу. 

6.7.15. Під час перезміни медичні працівники займаються оформленням 
документації, проводяться методичні заняття, медичні наради з підведенням підсумків 
проведеної протягом зміни роботи та генеральне прибирання всіх робочих приміщень. 

6.7.16. В організації лікувально-профілактичної роботи медичні працівники Центру 
взаємодіють з лікувально-профілактичними закладами, з медичними службами навчально-
виховних закладів області, з яких до Центру приїздять діти. 

7.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є: 
учні, вихованці; 
керівництво; педагогічні 
працівники; медичні 
працівники; юрист; 
бібліотекар; 
батьки, або особи, що їх замінюють; 
інші працівники закладу; 
Психологічний супровід навчально-виховного процесу в Центрі здійснюється 

практичним психологом згідно із законодавством. 
7.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством України та цим Статутом. 
7.3 Учні та вихованці мають право на: 
умови проживання, навчання, виховання та розвитку, наближені до сімейних; здобуття 
дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної 

освіти; 
медичну та соціальну допомогу згідно із законодавством; 
утримання за рахунок відповідних бюджетів; повноцінне якісне 
харчування; 
збереження родинних стосунків; 
безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання, праці; отримання 
кваліфікованої допомоги в навчанні, корекції психофізичного 

розвитку; 
оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові дні та під час 

канікул; 
вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; розвиток своїх 
творчих здібностей та інтересів через участь у різних видах 

навчальної, наукової, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, 
конкурсах тощо; 
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користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, Культурно-
спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою інтернатного 
закладу; 

вільне вираження поглядів, переконань; 
захист своїх особистих, житлових і майнових прав; 
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства 

з боку працівників, які порушують їх права, честь і гідність; 
участь в органах громадського самоврядування інтернатного закладу; отримання 
коштів на особисті витрати, щорічний розмір яких становить 

не менше 1,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Влаштування дитини до Центру не припиняє її права на аліменти, пенсії та інші соціальні 

виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника. 
Учням школи-інтернату Центру у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки 

України, видається єдиний квиток, який дає право на безоплатний проїзд у громадському 
міському (приміському) транспорті (крім таксі), безкоштовне відвідування кінотеатрів, 
виставок, музеїв, спортивних споруд. 

7.4 Діти, позбавлені батьківського піклування, користуються пільгами і перевагами, 
встановленими для дітей цієї категорії. 

7.5. Учням комплексу при їх працевлаштуванні видаються предмети гардероба, 
текстильна білизна та товари господарського призначення відповідно до норм матеріального 
забезпечення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 
2003 року № 763, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 12 січня 2004 року за № 27/8626. 

7.6. Харчування учнів та вихованців в Центрі організовується 
за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року 
№ 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”. 

7.7. Учні та вихованці зобов'язані: 
дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Центру; 
дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 
дотримуватися правил особистої гігієни; 
оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі Базового компонента 

дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, підвищувати загальний 
культурний рівень; 

бережливо ставитися до особистого майна та майна Центру; поважати 
честь і гідність інших вихованців і працівників Центру. 
7.8. Учні можуть бути усиновлені громадянами України, іноземцями, передані на 

виховання опікунам, піклувальникам, влаштовані у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного 
типу в порядку, установленому законодавством України. 

Передача учнів на усиновлення (удочеріння) здійснюється виключно в інтересах 
дитини. 

7.9. Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи з високими моральними 
якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, 
здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, 
фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки. 
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7.10. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 
працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України. 

7.11. Педагогічні працівники мають право: 
самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я 

учнів; 
брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших органів 

самоврядування школи-інтернату, 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 і кваліфікації педагогічних 
працівників; 

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову 
роботу; 

вносити керівництву комплексу 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 об'єднань громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством; 
порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності. 
7.12. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків 

не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 
7.13. Педагогічні працівники 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 та 

вихованців Центру критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, 
доводити результати навчальних досягнень учнів до їх відома, директора Центру; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів та вихованців, а також 
збереженню їх здоров'я; 

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; 
дотримуватись Статуту Центру, Правил внутрішнього розпорядку, умов трудового 

договору, посадових обов’язків, правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-
виховного процесу та інструкції з охорони праці; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 
виховувати в учнів та вихованців шанобливе ставлення до жінок, старших за віком осіб, 

повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу; 
готувати учнів та вихованців до самостійного життя з дотриманням принципів 

взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
групами; 

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів, 
вихованців, батьків та осіб, що їх замінюють; 
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постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень 
загальної культури; 

виконувати накази і розпорядження директора Центру, органів управління освітою всіх 
рівнів; 

вести відповідну документацію. 
  7.14. Педагогічні працівники мають також інші права та обов'язки згідно в законодавством. 
 7.15. Розподіл педагогічного навантаження здійснюється на підставі чинного законодавства 
України директором Центру і затверджується департаментом освіти і вауки 
облдержадміністрації. 
 Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) 
лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається  
лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим 

навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 
законодавства України про працю. 

      7.16. Директор і педагогічні працівники Центру підлягають обов’язковій 
атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 
      7.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього 
трудового розпорядку Центру, не виконують посадових обов'язків, умови колективного 
трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються 
з роботи відповідно до чинного законодавства України. 

7.18. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників, допоміжного персоналу і 
спеціалістів регулюються трудовим законодавством, Статутом, Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, посадовими інструкціями і функціональними обов’язками працівників 
Центру. 

8.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ 

8.1. Безпосереднє управління Центром здійснює його директор. Директором Центру 
може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або 
магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж З роки, успішно пройшов атестацію керівних 
кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

8.2. Директор Центру призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, 
встановленому Донецькою обласною радою. 

Директор Центру: 
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний підбір і 

розподіл кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня 
працівників; 

створює умови проживання, навчання, виховання та розвитку учнів та вихованців, 
наближені до сімейних; 

організовує навчально-виховний процес; забезпечує 
навчання учнів та вихованців у Центрі; 
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю здобуття знань, 

умінь та навичок учнями та вихованцями; 
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 відповідає за дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти, Державного 
стандарту загальної середньої освіти; 
 створює необхідні умови для участі учнів та вихованців 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; 
 підгримує 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 та вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або 
психічного насильства; 

вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями та вихованцями алкоголю, 
наркотичних засобів та психотропних речовин, а також тютюнових виробів; 
 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу; захищає 
особисті, житлові та майнові права та інтереси учнів та вихованців; 

забезпечує організований випуск і сприяє подальшому влаштуванню учнів; 
 контролює дотримання режиму роботи Центру, організацію харчування і медичного 
обслуговування учнів та вихованців, організовує оздоровлення дітей; 

від імені Центру укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє 
його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях. 

8.3. Директор має заступників, які призначаються та звільняються в порядку 
встановленому законодавством. 

8.4. Директор сприяє влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, до різних форм сімейного виховання та виконує обов'язки опікуна (піклувальника) 
на час утримання дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в Центрі. 

8.5. Директор Центру є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального 
органу управління закладом. 

8.6. Вищим органом громадського самоврядування Центру є загальні збори його 
колективу (далі - загальні збори), що скликаються не рідше ніж один раз на рік. 

8.6.1. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів 
(конференції) колективу визначаються Статутом Центру і колективним договором. 

8.6.2. Загальні збори заслуховують звіт директора про управління Центром, 
розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово- господарської 
діяльності Центру. 

8.7. Колегіальним органом управління Центру є педагогічна рада, яку очолює 
директор. 

8.8. Організація діяльності та повноваження педагогічної ради визначені законами 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній 
навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 
року № 778. 
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8.9. Педагогічна рада розглядає питання: 
удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу Центру; 
планування та режиму роботи Центру; варіативної складової робочого навчального 
плану; 
переведення учнів 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 Центру, співпраці з вищими 
навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників Центру; 
притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів та вихованців, працівників 

Центру за невиконання ними своїх обов’язків; 
інші питання, пов’язані з діяльністю Центру. 
8.10. В комплексі створюється та діє піклувальна рада, робота якої здійснюється 

відповідно до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2001 року № 45, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 року за № 146/5337, учнівський 
комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, які діють згідно з положенням, затвердженим 
відповідно до законодавства. 

9. МАЙНО, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ 

9.1. Майно Центру складають основні фонди, які включають нерухоме майно, 
земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, 
вартість яких відображено у балансі, що належить до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради, і належить йому на праві 
оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр відповідно до 
чинного законодавства володіє, користується та розпоряджається майном. Дане майно не може 
бути вилучено з Центру, якщо інше не передбачено законодавством. 

9.2. Фінансово-господарська діяльність Центру та використання матеріально- 
технічної бази здійснюються відповідно до чинного законодавства України та 
Статуту Центру. 

9.3 .Центр забезпечується автотранспортом для перевезення дітей та для здійснення 
господарських потреб. 
 9.4.Центр має земельну ділянку, озеленений майданчик, обладнаний для ігор і занять дітей на 
повітрі, зону відпочинку, спортивні майданчики для ігрових видів спорту. 

Центр має необхідну кількість будівель, приміщень та обладнання для організації 
навчально-виховного процесу, проживання вихованців, проведення позаурочної роботи, 
трудового навчання і виховання та забезпечення належних умов 
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для роботи педагогічного, медичного персоналу і проведення лікувально-профілактичних 
заходів. 

9.5. Основним фінансовим документом є кошторис Центру. Порядок складання, 
розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису визначені чинним 
законодавством України. 

9.6. Джерелами формування майна та кошторису Центру є: 
кошти обласного бюджету; 
надходження від плати за послуги, що надаються Центром згідно із законодавством; 
благодійні внески, гранти та дарунки; 
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
9.7. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які є учнями 

(вихованцями) школи-інтернату, знаходяться на повному державному утриманні за рахунок 
коштів обласного бюджету та інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування. 

9.8. Центр має державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою, володіє, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність 
за дотримання вимог та норм з їх охорони відповідно до чинного законодавства. 

9.9. Вилучення (викуп), добровільна відмова від права користування земельною 
ділянкою, на якій розташований Центр, здійснюється за погодженням з обласною радою. 

9.10. Центр має право списувати майно у порядку, встановленому обласною радою. 
9.11. Відчуження майна здійснюється в порядку, встановленому обласною радою. 
9.12. Штатний розпис Центру затверджується у порядку, установленому 

законодавством. 

10.   ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ 

10.1. Діловодство Центру організовується відповідно до встановленого 
Міністерством освіти і науки України порядку. 

10.2. Центр здійснює бухгалтерський облік результатів фінансово- господарської 
діяльності і надає статистичну та фінансову звітність в установленому законодавством України 
порядку. 

10.3. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюється з метою забезпечення 
реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

10.4. Державний контроль здійснюють державні органи, які наділені такими 
повноваженнями чинним законодавством. 

10.5. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є державна 
атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому 
Міністерством освіти і науки України. 

10.6. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства 
освіти і науки України та за поданням органу громадського самоврядування Центру або 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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10.7. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) комплексу з 
питань, пов'язаних з її навчально-виховною та фінансово-господарською діяльністю. 

11.   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

11.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної бази, власних надходжень 
має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 
проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними 
організаціями та освітніми асоціаціями. 

11.2. Центр має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди 
про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, 
організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн, благодійними фондами щодо 
відпочинку та оздоровлення вихованців в країні та за кордоном. 

11.3. Участь Центру у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних 
обмінах, оздоровленні та відпочинку в країні та за кордоном здійснюється відповідно до 
чинного законодавства України. 

12.   ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

12.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

Реорганізація або ліквідація Центру здійснюється: 
за рішенням обласної ради; 
на підставі рішення господарського суду. 
12.2. Ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, створеною обласною 

радою або уповноваженим нею органом, а у випадках ліквідації за рішенням господарського 
суду - ліквідаційною комісією, призначеною судом. 

12.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє її дебіторів та 
кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його на 
затвердження обласній раді, вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості. 

12.4. У разі ліквідації Центру, його активи повинні бути передані одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше 
не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 

12.5. При реорганізації або ліквідації Центру працівникам гарантується додержання 
їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю. 

12.6. При реорганізації або ліквідації Центру учням (вихованцям), які навчалися у 
ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного 
законодавства. 

12.7. Центр вважається ліквідованим з дня внесення відповідного запису про 
припинення його діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців. 
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13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 
ДО СТАТУТУ ЦЕНТРУ 

13.1.Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться в порядку, встановленому для 
його затвердження. 

13.2. Всі зміни і доповнення до цього Статуту є його невід’ємною частиною. 

Статут розроблено департаментом освіти і науки облдержадміністрації. 
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