


I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комунальний виховний заклад «Севастопольський дитячий будинок № 1», д а т за 
. • . " заклад" створений р1шенням СевастопольськоТ мюькси Ради вщ й'^ЗуЩилАдМ^Г 

У'&? Ранние заклад був створений як заклад без утворення юридично!' особи р1шенням 
= : нязчого комитету Севастопольсько'1 мюько!' Ради депутаив вщ 17.05.1988 р. № 7/427. 

12. Засновником закладу е територ1альна громада мюта Севастополя в особ1 Севасто-
пюльсько1 м1сько'1 Ради, що 1менуеться надал1 "Власник". Форма власносп - комунальна. 

1.3. Заклад шдпорядкований безпосередньо управлшню осв1ти 1 науки Севастопольсько'1 
мкько!' державно! адмшютрацп, яке 1менуеться надал1 "Орган управлшня". 

1.4. Мюцезнаходження закладу: 99001, м. Севастополь, вул. Кулакова 1. 
1.5. Повне найменування закладу: Комунальний виховний заклад «Севастопольський 

дитячий будинок № 1»,. 
Скорочене найменування: КВЗ "Севастопольський дитячий будинок № 1". 

2. МЕТА I ПРЕДМЕТ ДШЛШОСТ1 

2.1. Метою д1яльност1 закладу е забезпечення оптимальних умов для життя, здоров'я та 
виховання дггей-сиргт 1 дггей, позбавлених батьивського тклування, забезпечення Тх сощ-
альних прав, осв1ти. Предметом д1яльност1 закладу е сощальна допомога 13 забеспеченням 
проживания. 

2.2. Завданнями д1яльност1 закладу е: 

• створити умови для життя и розвитку дгтей, максимально приближен! до домашшх, 
забезпечити фгзичний 1 псих1чний комфорт, оточити кожного вихованця увагою 1 тур-
ботою; 

• забезпечення реал1заци права громадян на здобуття базовоТ чи повно'1 загально!' серед-
ньо!' осв1ти, шдготовки до самостшного життя, вибору професн 1 працевлаштуванн1 
випускник1в, як1 на час випуску прибували у закладу; 

• виховання громадянина Украши; 

• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицш 1 звичаш, 
державно!' та рщно'1 мови, нацюнальних щнностей украшського народу та шших наро-
Д1в 1 нацш; 

• формування 1 розвиток сощально зршо!*, творчо'1 особистост1 з усвщомленою грома-
лянською позищею, почуттям нащонально'1 самосвщомост1, особистост1, п1дготовлено1 
ло професшного самовизначення; 

• в1гховання у вихованщв поваги до Конституцн Украши, державних символ1в Украши, 
прав 1 свобод людини 1 громадянина, почуття власнох пдносп, в1дпов1дальност1 перед 
законом за сво'1 ди, свщомого ставлення до обов'язк1в людини 1 громадянина; 

• розвиток особистост1 вихованця, його зд1бностей 1 обдарувань, наукового св1тогляду; 

• реал1зашя права вихованщв на вшьне формування пол1тичних 1 св1тоглядних переко-
нань; 

• виховання свщомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я шших громадян як най-
вищо1 сощально'1 ц1нност1, формування засад здорового способу життя, збереження 1 
змщнення ф1зичного та псих1чного здоров'я вихованщв, забезпечення оздоровления 1 
корекцп психоф13ичних порушень розвитку д1тей; 

• створення умов для оволодшня системою наукових знань про природу, людину^, 
шльство. 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ. 



Заклад е юридичною особою. Заклад набувае права юридично'Т особи з дня його 
щ ж а м к м реестрацп. 

3 . 2 . Заклад в своТй д1яльносп керуеться Конституцию УкраТни, Цивтьним та Господар-
I цин кодексами УкраТни, Конвенцией) ООН „Про права ДИТИНИ" , Законами УкраТни „Про 
ос»гг>~. ..Про дошкшьну освггу", „Про загальну середню осв!ту*', „Про позашюльну осв1ту", 
Л Р О охорону дитинства", актами Президента УкраТни та Кабшету М1шстр1в УкраТни, та ш-
в к и нормативно-правовими актами чинного законодавства УкраТни, рпиеннями Власника 
нОр г ан ) управлшня, дан им Статутом. Решения Власника щодо визначення складу I порядку 
(Ёиюристання майна, шших умов господарювання с обов'язковими для закладу. 

3.3. Заклад мае самостшний баланс, поточж та жил рахунки в установах башав, в!дкри-
дпов1 дно до чинного законодавства УкраТни, печатку, штампи 1 бланки м своТм наймену-

Вшням, 1дентиф1кац1Йний номер. 

3.4. Заклад фжансусться за рахунок к о и т в м1ецевого бюджету. 
3.5. Заклад несе вщповщальжсть за своТми зобов'язаннями у ам своТм майном, на яке 

ке бути звернсне стягнення в!дпов1дно до чинного законодавства. 
3.6. Держава, Власник, Орган управлшня не вщповщають по зобов'язанням учбово-

виховний Закладу. Заклад не вшповщае по зобов'язанням держави, Власника, Органу упраВ-
ЛШНЯ. 

3.7. Заклад мае право В1Д свого 1меж набувати майнов! ! немайнов! права I нести обов'я-
зки, бути позивачем I вщпов1дачем у суд!, господарському I третейському судк 

3.8. Заклад самостийно приймае рилення 1 здшснюе Д1яльжсть в межах своеТ компетен-
цп, передбаченоТ законодавством УкраТни, та цим статутом. 

3.9. Заклад несе вщповщальжсть перед особою, сусжльством 1 державою за: 

* безпечж умови осв'пньоТ д1яльносп; 

* дотримання державних стандарте осв'пи; 

* дотримання догов'фних зобов'язань з 1 н ш и м и суб'ектами освггньоТ, виробничоТ, науко-

В01 Д1ЯЛьност1, у тому числ! зобов'язань за м1жнародними угодами; 

* дотримання фшансовоТ дисциплши. 

3.10 Взаемов1дносини закладу з юридичними I ф|зичними особами визначаються угода
ми, ЩО уКЛЛДС'Н! М1Ж ними. 

4. ОРГАН13АЦ1ЙНА СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ 

4.1. Заклад може складатися 31 структурних ждроздЫв. 
4.2. Функцп. права \ обов'язки структурних гпдроздЫв закладу визначаються положен

иями про них. Ц1 положения за1 верджуються у порядку, що визначаеться чинним законодав
ством УкраТни, рпиеннями Власника. 

5. МАЙНО ЗАКЛАДУ 

5.1. Усе майно закладу, що складаеться з буд1вель, споруд, земли комужкацж, облад-
нання, транспортних засоб1в, службового житла, виробничих 1 невиробничих фонд1в, 1нших 
матер!альних цшностей, варткть яких позначаеться в самостийному баланс! навчального за
кладу, ^находиться в комуиальжй власносп I закртлено за закладом на прав| оперативного 

1ВЛ1ННЯ в1дпов1Дно до чинного законодавства, рйлення про заснування I статуту закладу 
та уктадених ним угод. 

Заклад мае право волод1Ти, користуватися 1 розпорялжатися закртленим за ним майном 
зобмеженнями правомочное™ розпорядження, що визначеж чинним законодавством, рццен- / 
нами Власника, Органу управлшня та цим Статутом (оренди основних фонд1в, внес^т+ш* 

•а договором про спшьну Д1яльжсть I т.п.). .'_ . 





6.1.2. Заклад реашзуе свою продукцию, товари, послуги за шнами, як! формуються у 
В1дпов1дност1 до ринкових умов, а у випадках. передбачених законодавством Украши - за ф1-
ксованими ид нами. 

6.1.3. Заклад здшснюе користування землею та шшими природними ресурсами вщповь 
дно до цдлей свое!' д1яльност1 та чинного законодавства. 

6.2. Обов'язки закладу: 

• здшенювати свою д1яльшсть зпдно з чинним законодавством, цим Статутом, р 1 ш е н -

нями МОП Украши, Власника та Органу управлшня; 

• забезпечувати ефективне використання комунального майна, його збереження, здше-

нювати поточний 1 каштальний ремонт основних фощпв; 

• забезпечувати своечасну сплату податюв та шших вщрахувань вщповщно до чинного 

законодавства; 

• створювати належш 1 безпечш умови вихованцям, прашвникам навчальною закладу, 
забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил 1 норм охорони пращ, 
техшки безпеки, социального страхування; 

• на основ! даних бухгалтерского облжу складати фшансову з впюсть за формами, пе-
редбаченими законодавством, проводите швентаризашю майна, що закртлене за ним, 
для забезпечення достсшрносп даних бухгалтерского облжу та звггноетт, надавати 
фшансову звггшеть вщповщно до вимог нормативно-правових а к т 1 в Украши, рппень 
Власника, Органу управлшня; 

• виконувати норми 1 вимоги щодо охорони д о в к 1 Л л я . ращоналыюго використання 1 вщ-
творення природних ресурав 1 забезпечення еколопчноУ безпеки. У рай порушення 
навчальним закладом законодавства про охорону довкшля, до його к е р 1 в н и к а можуть 
бути вжип заход! зпдно з чинним законодавством. 

6.3. Заклад с навчально-виховним закладом зм)шаного типу, який забезпечус: розвиток, 
виховання, навчання та сощальну адапташю Д 1 т е й сиргг 1 дггей, позбавлеиих батыбвського 
шклування дошкшьного та шкшьного в^ку, а також тих якд перебувають у родинних стосун-
ках, а гакож д!ти з неповних та функцюнально не спроможних имей . У закладу дш» перебу
вають вщ трьох рокш до здобупя базово'У чи повно'1 загальноУ еередньоУ осв!ти, а раз! необ-
Х1ДНОСТ1 - до 1ЮБН0Л1ТГЯ, на повному державному утриманн] за рахунок коптив вщповщних 
бюджетов га шших, не заборонених законодавством, джерел фшансування. 

6.4. У заклад нриймаються: 

Д1ТИ - сироти; 
дни , вшбрати у батьюв ршенням суду; 

Д1ти , батьки яких позбавленш батьювських прав, засудженш або знаходяться пщ аре-
штом у перюд слщетва, визнанш нед1ездатними, знаходяться на довгочасному шку-
в а н н 1 , а також батьки, мюне перебування яких невщомо. 

6.5.У заклад нриймаються Д1 т и и пщлггки при наявнет! таких документов: 

пупвка органу управлшня; у-) 

рплення районноУ державно! адмшютраци м. Севастополя про поеттйне, або тммч^ове ' 

улаштування неповнол1тнього пщ державну ошку; / 

евщоцтво про народження в орипнале; 

медичш документи про стан здоров'я; 

.: -'Мч чти про оевпу: 

•юльна справа учня; 




























