
Структура та органи управління закладом 
дошкільноїосвіти 

Система управління закладом дошкільноїосвітиосвітивизначається Законом 
україни «Про освіту» та установчими документами. 
Згідно до ст.20, п.1 Закону України "Про дошкільнуосвіту", п.41 Положення 
про дошкільнийнавчальний заклад, керівництводошкільнимнавчальним 
закладом здіснюєйого директор. 
   
Згідно до ст.20, п.3 Закону України "Про дошкільнуосвіту", п.45 Положення 
про дошкільнийнавчальний заклад, органом громадськогосамоврядування в 
ЗДО є загальнізбори (конференція) колективу закладу та батьківабоосіб, 
якіїхзамінюють, щоскликаються не рідше одного разу на рік. 
  
2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами 
та установчими документами цього закладу, здійснюють: 
-засновник (засновники); 
-керівник закладу освіти; 
-колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада; 
-колегіальний орган громадськогосамоврядування; 
-іншіоргани, передбаченіспеціальними законами та/абоустановчими 
документами закладу освіти. 

Права і обов’язкизасновника закладу освіти 
1. Права і обов’язкизасновникащодоуправління закладом 
освітивизначаються законами України, установчими документами закладу 
освіти. 
2. Засновник закладу освітиабоуповноважена ним особа: 
-затверджуєустановчідокументи закладу освіти, їхновуредакцію та зміни до 
них; 
-укладаєстроковийтрудовийдоговір (контракт) з керівником закладу освіти, 
обраним (призначеним) у порядку, встановленомузаконодавством та 
установчими документами закладу освіти; 
-розриваєстроковийтрудовийдоговір (контракт) з керівником закладу освіти з 
підстав та у порядку, визначенихзаконодавством та установчими 
документами закладу освіти; 
-затверджуєкошторис та приймаєфінансовийзвіт закладу освіти у випадках та 
порядку, визначенихзаконодавством; 
-здійснює контроль за фінансово-господарськоюдіяльністю закладу освіти; 
-здійснює контроль за дотриманнямустановчихдокументів закладу освіти; 
-забезпечуєстворенняузакладіосвітиінклюзивногоосвітньогосередовища, 
універсального дизайну та розумногопристосування; 



-здійснює контроль за недопущеннямпривілеївчиобмежень (дискримінації) 
за ознакамираси, кольорушкіри, політичних, релігійних та іншихпереконань, 
статі, віку, інвалідності, етнічного та соціальногопоходження, сімейного та 
майнового стану, місцяпроживання, за мовнимиабоіншимиознаками; 
-реалізуєінші права, передбаченізаконодавством та установчими 
документами закладу освіти. 
3. Засновникабоуповноважена ним особа не має права втручатися в 
діяльність закладу освіти, щоздійснюється ним умежахйогоавтономних прав, 
визначених законом та установчими документами. 
4. Засновникабоуповноважена ним особа 
можеделегуватиокремісвоїповноваження органу управління закладу освіти 
та/абонаглядовій (піклувальній) раді закладу освіти. 
5. Засновникмає право створювати заклад освіти, 
щоздійснюєосвітнюдіяльність на кількохрівняхосвіти. 
6. Засновник закладу освітизобов’язаний: 
-забезпечитиутримання та розвитокматеріально-технічноїбазизаснованого 
ним закладу освіти на рівні, достатньому для 
виконаннявимогстандартівосвіти та ліцензійних умов; 
-у разіреорганізаціїчиліквідації закладу 
освітизабезпечитиздобувачамосвітиможливістьпродовжитинавчання на 
відповідномурівніосвіти; 
-забезпечитивідповідно до законодавствастворення в 
закладіосвітибезперешкодногосередовища для учасниківосвітньогопроцесу, 
зокрема для осіб з особливимиосвітніми потребами 

Керівник закладу освіти 
1. Керівник закладу освітиздійснюєбезпосереднєуправління закладом і 
несевідповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншудіяльність 
закладу освіти. 
Повноваження (права і обов’язки) та відповідальністькерівника закладу 
освітивизначаються законом та установчими документами закладу освіти. 
Керівник є представником закладу освітиувідносинах з державними 
органами, органами місцевогосамоврядування, юридичними та фізичними 
особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом 
та установчими документами закладу освіти. 
2. Керівник закладу освітипризначаєтьсязасновником у порядку, 
визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, 
яківільноволодіютьдержавноюмовою і маютьвищуосвіту. 
Додатковікваліфікаційнівимогидо керівника та порядок йогообрання 
(призначення) визначаютьсяспеціальними законами та установчими 
документами закладу освіти. 
 

Керівник закладу освіти в межах наданихйомуповноважень: 



 
-організовуєдіяльність закладу освіти; 
-вирішуєпитанняфінансово-господарськоїдіяльності закладу освіти; 
-призначаєна посаду та звільняє з посади працівників, 
визначаєїхфункціональніобов’язки; 
-забезпечуєорганізаціюосвітньогопроцесу та здійснення контролю за 
виконаннямосвітніхпрограм; 
-забезпечуєфункціонуваннявнутрішньоїсистемизабезпеченняякостіосвіти; 
-забезпечуєумови для здійсненнядієвого та відкритогогромадського 
контролю за діяльністю закладу освіти; 
-сприяє та створюєумови для діяльностіорганівсамоврядування закладу 
освіти; 
-сприяє здоровому способу життяздобувачівосвіти та працівників закладу 
освіти; 
-здійснюєіншіповноваження, передбачені законом та установчими 
документами закладу освіти. 
-керівництво закладом загальноїсередньоїосвітиздійснює директор, 
повноваженняякоговизначаються законом, статутом закладу освіти та 
трудовим договором. 
 


